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Lk 2, 16-21  
MARIJINO MATERINSTVO 

  

Marija je o vsem, kar je bilo v zvezi z Jezusom, premišljevala v svojem srcu. Kdo ve, če ne tudi o nje-
govem trojnem rojstvu? Prvič se je Jezus rodil iz Očeta v začetku vseh začetkov. Je rojen, ne ustvar-
jen, Bog od Boga, luč iz luči, enega bistva z Očetom, pravi Bog od pravega Boga. Po tem rojstvu je 
Jezus deležen popolne Božje narave. Drugo rojstvo je iz Device Marije ter se je zgodilo v določenem 
času in kraju. Marija je pri tem rojstvu odigrala podobno vlogo kot Oče pri večnem rojstvu: po njej si 
je Jezus privzel polnost človeške narave. Jezus ni Bog in človek le na videz, temveč je pravi Bog in 
pravi človek. Zato smemo po vsej pravici imenovati in častiti Marijo kot Božjo mater. To drugo Jezu-
sovo rojstvo dobiva svojo dopolnitev v tretjem: Jezus se rojeva v človeških srcih. Po stvarstvu v 
vseh, saj smo vsi ustvarjeni po njegovi podobi, po krstu pa v tistih, ki so določeni za posinovljenje. 
Če bi bil človek le Božja stvar, bi Boga klicali le za Stvarnika. Če bi mu bil le služabnik, bi ga klical za 
Gospodarja. Ker smo po krstu, ko se je v nas rodil Jezus, postali Božji otroci, smemo Bogu reči Oče. 
Ker se je v nas rodil po Marijinem posredovanju, smemo tudi njo imeti za Mater. Iz Božjega sinov-
stva izhaja naša svoboda. Nihče ni bil tako svoboden, kot je bil Jezus. To svobodo deli z nami. Izhaja 
pa tudi naša večnost, saj je po Jezusu naše življenje vključeno v življenje Troedinega. Tako smo po-
stali dediči Božje večnosti. Otroku, ki ga je Marija rodila, so dali ime Jezus, po naše: Jahve rešuje. 
Marija je tudi o tem premišljevala. Skupaj z Marijo premišljujemo tudi mi – naj se naši src dotakne 
sporočilo, da »Jahve rešuje«. Pojdimo tudi mi z novim letom v naš vsakdanji svet kakor pastirji, ki 
»so se vrnili ter slavili in hvalili Boga«.                                                                                   Po: Beseda da besedo  
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  JANUAR 

1 
NEDELJA 

 
MARIJA, BOŽJA MATI 

NOVO LETO - dan miru 

1000 ++ Andrej, Milan in Janez 
 

JANUAR 
2 

PONEDELJEK 

sv. Bazilij Veliki, škof 
ni verouka 

1900 (++ Marija in Jože Jerala;  
          ++ Franc Sušnik in Zdravko Jereb)* 

JANUAR 
3 

TOREK 

sv. Genovefa Pariška 
 

700 (po namenu)* 

JANUAR 
4 

SREDA 

sv. Rigobert, opat 1830 molitev in češčenje Najsvetejšega 
1900 (+ Marijan Starman (družina Rihtaršič);  
          + Ivana Pisovec)* 

JANUAR 
5 

ČETRTEK 

sv. Rogerij, redovnik 700 (po namenu)* 

 
JANUAR 

6 
PETEK 

 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

SV. TRIJE KRALJI 
prvi petek 

1800 srečanje za TKA (za Trikraljevsko akcijo) 
1830 molitev in češčenje Najsvetejega 
1900 (+ Frančiška Zeni; ++ Ernest Kumer, obl.,  
          in mama Jožica)* 
Otroci prinesejo darove za Adventno akcijo; 

JANUAR 
7 

SOBOTA 

sv. Valentin, škof 
prva sobota 

845 začetek TKA z blagoslovom sodelujočih 
OBHAJANJE STAREJŠIH od 900 naprej 
1900 (++ Šemnovi, za zdravje)* (tudi Božični koncert zborov) 

JANUAR 
8 

NEDELJA 

JEZUSOV KRST  700 za farane 
1000 + Janko Kalan, obl. 

JANUAR 
9 

PONEDELJEK 

sv. Hadrijan, opat 
verouk 

1900 + Janez Balanč (Blaščeve); + Marjan Šifrer (prijatelji) 
1930 Svetopisemska skupina 

JANUAR 
10 

TOREK 

sv. Viljem, škof 
 

700 (po namenu)* 

JANUAR 
11 

SREDA 

sv. Pavlin Oglejski II., škof 1830 molitev in češčenje Najsvetejšega 
1900 za zdravje 

JANUAR 
12 

ČETRTEK 

sv. Tatjana, mučenka 700 (po namenu)* 

JANUAR 
13 

PETEK 

sv. Hilarij, škof in c. učitelj 1900 ++ Frančiška Pogačnik in Marija Pintar 

JANUAR 
14 

SOBOTA 

sv. Odon, prior 
 

SB 1900 (+ Ivanka Kokalj, v zahvalo in priprošnjo)* 

JANUAR 
15 

NEDELJA 

2. nedelja med letom, 
nedelja verskega tiska 

700 za farane 
1000 + Marija Udir, obl. 

JANUAR 
16 

PONEDELJEK 

sv. Honorat, škof 1900 za žive in ++ člane MKSBD; + Slavka Šubic 

Vabimo, da si ogledate kronološko video predstavitev delovanja MePZ sv. Tilna ob 25 letnici: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhwX3b-cg6E 



 

   JANUAR 
17 

TOREK 

sv. Anton, puščavnik 700 (po namenu)* 

JANUAR 
18 

SREDA 

sv. Marjeta Ogrska, dominikanka 1830 molitev in češčenje Najsvetejšega 
1900 + Štefan Cmrečnjak, obl. 

JANUAR 
19 

ČETRTEK 

sv. Makarij Aleksandrijski, opat 700 (po namenu)* 

JANUAR 
20 

PETEK 

sv. Fabijan, papež in mučenec 1900 za ++ policiste in policistke ter uslužbence MNZ 

JANUAR 
21 

SOBOTA 

sv. Agnes, devica in mučenka 1900 za nove duhovniške in redovniške poklice iz  
        naše župnije 

JANUAR 
22 

NEDELJA 

3. nedelja med letom, 
nedelja Božje besede 

700 + Janez Bajželj 
 
sv. maše ob 1000 zaradi obveznosti v policiji izjemoma ne bo. 

JANUAR 
23 

PONEDELJEK 

zaroka Marije in Jožefa 1900 + Frančiška Bešter (Blaščeve);  
        ++ duhovniki, ki so delovali v Besnici 

JANUAR 
24 

TOREK 

sv. Frančišek Saleški, škof 700 za farane 

JANUAR 
25 

SREDA 

Spreobrnitev apostola Pavla 1830 molitev in češčenje Najsvetejšega 
1900 + Janez Balanč (Jožkovi) 

JANUAR 
26 

ČETRTEK 

sv. Timotej in Tit, škofa 700 (po namenu)* 

JANUAR 
27 

PETEK 

sv. Angela Merici, devica 1900 za zdravje 
1930 oz. takoj po sv. maši bo Božični koncert učencev solo 
petja iz razreda Andreje Nike Fabijan iz Glasbene šole Kranj 

JANUAR 
28 

SOBOTA 

sv. Tomaž Akvinski,  
cerkveni učitelj, DAROVANJE 

SB 1900 + Marjan Šifrer (Zorica Šifrer) 

JANUAR 
29 

NEDELJA 

4. nedelja med letom, 
DAROVANJE 

700 za farane 
1000 ++ starši Peter, obl., in Pavla ter hčerka Pavla Papler 

JANUAR 
30 

PONEDELJEK 

sv. Martina, mučenka 1900 + Franci Cmrečnjak; + Bojan Valančič 

JANUAR 
31 

TOREK 

sv. Janez Bosko, duhovnik 700 (po namenu)* 

* Hvala za mašne namene. Vabimo vas, da jih prihajate naročat pravi čas, da boste dobili datum, ki ga želite. Trenutno 
je možno naročati namene za meseca februar in marec. 
* TKA (Trikraljevska akcija) bo potekala v soboto, 7.1., čez dan. Nad dogodkom bo »bdela« Polona Leben s pomočnica-
mi. Vabim, da skupine otrok dobrohotno sprejmete ob njihovem »potovanju« in povabite tudi druge (sosede in prija-
telje), da jim odprejo vrata in prisluhnejo njihovemu lepemu sporočilu. 2. pripravljalno srečanje bo 6.1. ob 1800 v vero-
učni učilnici. V soboto, 7.1., pa se bodo sodelujoči dobili ob 800 v župnišču, kjer se bodo uredili, in nato po blagoslovu, 
ki bo v cerkvi, krenili na pot oznanjevanja. 



 

 


