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»PO TREH DNEH SO GA NAŠLI V TEMPLJU« (Lk 2,46) 

 

Poznam družino, kjer je pet otrok, najmlajša sta dvojčka, stara 

osemnajst let. Kljub njuni polnoletnosti, ju še vedno vsako jutro zbuja 

mati. Ko ju zbudi, nadaljujeta spanje v dnevni sobi, na kavču, medtem 

pa jima mama pripravlja zajtrk. Ko je zajtrk pripravljen, ga pojesta, 

nato pa ju mati pelje na avtobusno postajo, čeprav je oddaljena slabih 

pol kilometra, od koder ju avtobus pelje v srednjo šolo. To je le ena 

izmed mnogih zgodb, ki se dogajajo po slovenskih družinah, kjer 

starši odrasle otroke vežejo nase, kot da bi bili za vedno majhni 

otroci. Sveta Družina se s problemom odhajanja otroka sooči pri 

Jezusovih dvanajstih letih. Marija in Jožef sta ugotovila, da jima je 

Jezus ušel izpod nadzora, zato sta ga v paniki začela iskati. V 

judovstvu je človek, ki je dopolnil dvanajst let že stopil na pot 

samostojnega življenja. Tudi Marija in Jožef, sta kakor mnogi stari, 

pomislila, da morata imeti Jezusa vedno na očeh, da se mu ne bi 

morda zgodilo kaj slabega. Jezus pa že povsem samostojno obiskuje 

verske obrede v Jeruzalemskemu templju. Ta dogodek, ki ga je 

doživela Sveta Družina, v dobi Jezusovega odraščanja, naj bo za v 

razmislek vsem staršem, ki spremljajo otroke v samostojno življenje. 

     PON 28. 12.      

 

Nedolžni 

otroci   

18.00 

 

 

 

+ Marjan Grošelj (sv. Marija) 

 

+ dva Jožeta Laznik in Cestnikovi 

TOR 29.12. 

 

Samuel 

Becket 

18.00 

 

 

+ Milena Lenarčič, obl. (sv. Marija) 

 

za duše v vicah 

SRE 30. 12. 

 

 

Feliks 

7.00 

 

 

+ Rudi Krevl, obl. (sv. Marija) 

 

za duhovne poklice 

ČET 31. 12. 

 

 

Silvester  

18.00 

 

 

 

+ Silva Pirc 

 

+ Slavko Naglič 

PET 1. 1. 

Marija, 

Božja Mati 

– novo leto 

10.00 

 

 

+ iz družine Vnuk in Gašparič 

 

+ Franc Cencelj 

SOB 2. 1. 

 

Gregor 

Nacianški  

7.00 

 

 

 

+ Ljubomir Mervar 

 

po namenu 

NED 3. 1. 

 

2. nedelja 

po božiču 

8.00 

 

10.00 

živi in pokojni iz družin Medved–Rak         

(sv. Marija) 

za žive in pokojne farane 

http://www.jw.org/sl/publikacije/knjige/jezus


 

AKTUALNI DOGODKI 

 

Nabirka: Na 4. adventno nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 291,80 € 

in pri sv. Mariji 333,05 €. Bog povrni!  

Zahvala: Vsem, ki ste pripravili cerkev in postavili jaslice v obeh 

župnijah se v imenu vseh Trboveljčanov, iskreno zahvaljujem. 

Blagoslovi domov: Na željo vernikov v dnevih po božiču do približno 

sredine januarja, obiskujem domove in jih blagoslavljam. Še posebej 

ste vabljeni, da po družinah opravite trojni božični blagoslov. Pvega 

ste že opravili na božični večer, preostaneta še blagoslova na 

silvestrovo in na večer pred praznikom Gospodovega razglašenja. 

Kdor pa želi tudi blagoslov duhovnika, naj me, prosim, pokliče, da se 

dogovorimo za obisk. 

Koledniki: 29. in 30. 12. bodo po Trbovljah, v okviru Trikraljevske 

akcije, hodili koledniki in na vaših domovih zbirali denar za otroke v 

misijonskih deželah. Za podrobne informacije se obrnite na 

odgovorno osebo, Miho Hilda. 

Prvi dnevi v tednu: Prvi petek pade na novo leto, zato bom obiskoval 

bolnike naslednji petek, 8. 1. Če kdo ve, da bi še kdo želel obisk 

duhovnika naj mi to, prosim, sporoči. 

Verouk: V tem in v naslednjem tednu ne bo verouka. Z veroukom 

bomo pričeli 4. 1. Starši in otroci naj zato še bolj zavzeto obiskujejo 

sveto mašo med božičnimi prazniki.  

Adventna akcija: Otroci so pri verouku prejeli adventne koledarje, kjer 

v akciji »Otroci za otroke«, molijo in zbirajo denar za otroke v stiski. 

Škatlice z darovi naj prinesejo k sveti maši pri sv. Mariji na praznik 

Gospodovega razglašenja, 6. 1. ob 18.00. Darove naj položijo k 

jaslicam. Zaradi praktičnih razlogov starše naprošam, da kovance 

zamenjajo za bankovce. 

Blagoslov otrok: V nedeljo, 10. 1., na praznik Jezusovega krsta, bo 

med sveto mašo, ob 10.00, blagoslov otrok. Na ta dan tudi 

končujemo božični čas in začenjamo čas med letom. 

Kapela v bolnici: V sredo je bila otvoritev in blagoslov? novega 

urgentnega centra v bolnišnici Trbovlje. Od prejšnjega tedna dalje 

potekajo dela za notranjo opremo kapele. Predvidevamo, da bo kapela 

opremljena do februarja.  

Birmanske duhovne vaje: Dokončni datum duhovnih vaj za birmance 

je od 12. do 14. 2. 2016, v Aninem domu v Preboldu. Komur 

omenjeni termin ne odgovarja, se bo priključil drugi župniji. 

 

SVETNIKI TEDNA: NEDOLŽNI OTROCI (+ ok. 1) god: 28. december 

 

Nedolžne otroke je dal pomoriti kralj Herod, ker je hotel spraviti s poti 

dete Jezusa, ki so ga modri z Vzhoda označili kot »novorojenega 

kralja«. Ti otroci so bili dejansko umorjeni zaradi Kristusa. O teh 

malih mučencih poroča evangelist Matej v drugem poglavju svojega 

evangelija. Jezusovo rojstvo je privabilo modre z Vzhoda, da so se 

prišli poklonit novorojenemu judovskemu kralju. Ko je o tem slišal 

kralj Herod, se je silno prestrašil. Zbal se je za svoj kraljevski prestol. 

Herod je modre poklical k sebi in jim naročil, naj mu nazaj grede 

poročajo o Jezusu, češ, da ga bo tudi sam počastil. V resnici pa je 

sklenil, da bo otroka umoril. Modri so res obiskali Jezusa in mu 

poklonili darila. Na Božji opomin pa se niso vrnili k Herodu. Ta jih je 

nekaj časa čakal, potem pa je izpeljal krut načrt: v Betlehemu in 

okolici je dal pomoriti vse dečke, dveletne in mlajše, misleč, da bo 

med njimi tudi novorojeni kralj, o katerem so govorili modri. Ta 

peklenski načrt mu je spodletel, kajti Bog je po svojem angelu Jožefu 

velel, daj vzame dete in njegovo mater ter se umakne v Egipt, dokler 

kruti Herod ne umrje. 

 

MISEL TEDNA 

 

»Kdor spoštuje očeta, bo dosegel odpuščanje grehov, 

kdor slavi svojo mater, zbira zaklad.« (Sir 3, 3–4). 


