ŽUPNIJE GALICIJA
26. december 2021

NEDELJA

SVETA DRUŽINA – Štefan, prvi mučenec

26.12.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Antona, Ano, Jožeta in Berto Veber
10.00 za dva rajna Štefana Vovk
- po maši blagoslov konj (?)

Ponedeljek

Janez, apostol in evangelist

27.12.

18.00 na Pernovem za +Ljudmilo Rednak
- blagoslov vina – šentjanževca

Torek

Nedolžni otroci, mučenci

28.12.

18.00 za +Alenko in Jožeta Arh

Sreda

Tomaž Becket

29.12.

18.00 za +Angelo Križan

Četrtek

Feliks

30.12.

18.00 za +Janeza Hrustel

Petek

Silvester, papež

31.12.

18.00 za +Ivanko in vse Žolnirjeve, obl.

Sobota

Marija, Sveta Božja Mati – Novo leto

01.01. 2022

10.00 za +Ferdinanda Videnšek, obl.
16.00 na Pernovem za +Vero in Franca Majer

NEDELJA

2. PO BOŽIČU

02.01.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožeta Dolar in sorodnike, obl.
10.00 za +Angelo Ograjšek

SVETA DRUŽINA

Evangelij
DVANAJSTLETNI JEZUS MED UČITELJI
Iz svetega evangelija po Luku
Jezusovi starši so vsako leto za velikonočne praznike hodili v
Jeruzalem. Ko je bil star dvanajst let, so šli na pot po praznični
navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček
Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. Mislili so,
da je pri popotni druščini, in so prehodili pot enega dne. Nato so ga
začeli iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v
Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je
sedèl med učitelji, jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so
strmeli nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga
zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok,
zakaj si nama tako stóril? Tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.«
Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram
biti v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar nista razumela besed, ki
jima jih je rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima
je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila v
svojem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri
Bogu in pri ljudeh.

Lk 2,41–52

STRAH IN SKRB ZA OTROKA
Odnos med starši in otroki ni vedno zaznamovan le s harmonijo. Obstajajo tudi konflikti in pogosto prihaja do
nerazumevanja na obeh straneh.
O takšnem konfliktu med starši in dvanajstletnim fantičem Jezusom pripoveduje tudi evangelist Luka. Marija
in Jožef nista razumela svojega sina. Doživljala sta bolečino in strah zanj. To nam kaže že Marijino vprašanje,
kako jima je lahko prizadejal tolikšno bolečino.
Jezus imenuje Boga za svojega očeta. Njemu pripada, ne svojim staršem. Starši ne razumejo, kaj hoče s tem
povedati. To ju boli. Marija ne skriva te bolečine. Dobro je, kadar starši otrokom povedo o svoji bolečini, ki jo
doživljajo v odnosu do njih. Toda Marija svojemu otroku ne očita in ne nalaga mu nikakršnih občutkov krivde.
Le pove mu, kaj je njegovo vedenje povzročilo v njej. Otroku pokaže, kako je staršema, ki sta ga tri dni iskala
polna strahu in bolečine.
Luka ne sprosti napetosti, ki je nastala zaradi nerazumevanja Jezusovega vedenja med njim in njegovimi starši.
Starši izrazijo svoje lastno nerazumevanje. Toda ne odzovejo se tako, da bi pri sinu iskali vso krivdo. Potrudijo
se, da bi dojeli njegovo nerazumljivo vedenje. Marija pokaže odziv, ki je tudi za današnje starše lahko izziv,
kadar se jim lastni otrok zazdi tuj in ne razumejo njegovega vedenja. O Mariji je rečeno: »Njegova mati je vse,
kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu« (Lk 2,51). Ni razumela njegovega vedenja in njegovih besed, je pa
poskusila razmišljati, poskusila je priti do dna Jezusovim besedam in njegovemu vedenju ter jih razumeti.
Ta evangeljski odlomek na vprašanje 'Kdo sem?' odgovarja: Nismo le sinovi in hčere svojih staršev. Za
očeta in mater imamo Boga. Smo tudi Božji otroci. To nas dela notranje neodvisne od naših staršev in
nam omogoča, da gremo po poti, ki smo jo po svoji vesti prepoznali kot pravilno.
Po: S. Čuk, Misli srca

PRAZNIK SVETE DRUŽINE
Družina je nastala po načrtu Boga, ki je človeka ustvaril kot moža in ženo in jima naročil: »Rodita in
množita se ter napolnita zemljo.« Božji Sin je kot človek Jezus postal član nazareške družine in s tem
poudaril pomen družine za zdravo rast vsakega človeka. Zakonsko zvezo, iz katere naj raste družina, je
povzdignil v zakrament, s katerim je posvetil tudi družinsko življenje.
Češčenje nazareške družine je vsebovano že v praznovanju božične skrivnosti: v središču je Kristus,
Božji Sin, v podobi človeškega otroka, ob njem pa sta Marija kot Božja Mati in sv. Jožef kot Jezusov
rednik, pred judovsko postavo njegov oče in poglavar svete družine.
Prvi nastavki češčenja svete družine so se začeli uveljavljati od 17. stoletja naprej v Italiji, Belgiji in
Franciji, od tam pa se je to češčenje preneslo v Kanado. Okoli leta 1850, ko so nastopili miselni tokovi, ki
so z odkrito sovražnostjo začeli napadati družino in spodkopavati temelje njenega zdravja, se je češčenje
svete družine močneje ukoreninilo. Razdiralne sile protikrščanskega duha so bolj in bolj vdirale tudi v
krščanske družine in rušile njihovo trdnost in življenjsko moč. Zaskrbljenost za družino je vzbudila v
Cerkvi gibanje, ki je privedlo do ustanovitve posebnega praznika, posvečenega sveti nazareški družini.
Vpeljal ga je papež Leon XIII. leta 1893 in ga nastavil na 3. nedeljo po Gospodovem razglašenju, že proti
koncu božičnega časa. Leta 1921 je bil prestavljen na 1. nedeljo po Gospodovem razglašenju in ukazan za
vesoljno Cerkev. Po novem koledarju, preurejenem po naročilu drugega vatikanskega koncila in
veljavnem od leta 1970, pa obhajamo praznik svete družine na nedeljo po prazniku Kristusovega rojstva.
Če v božični osmini ni nedelje, se praznik obhaja 30. decembra.
S. Čuk, Svetnik za vsak dan – II. del

