SLOVENSKO
1. januar –
Sveta Božja Mati Marija A – B – C
Gospod naj te blagosloví in te váruje.
Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo
in naj ti bo milostljiv.
Gospod naj dvigne svoje obličje nadte
in ti podelí mir. (4 Mz 6,24-26)
Prvo berilo

4 Mojzes 6,22-27

Gospod je govóril Mojzesu in rekel: "Govôri Aronu in njegovim
sinovom: 'Tako blagoslavljajte Izraelove sinove; recíte jim:
Gospod naj te blagosloví in te váruje. Gospod naj da sijati svoje
obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje
obličje nadte in ti podelí mir.' Tako naj polagajo moje ime na
Izraelove sinove in jih bom blagoslôvil."

Drugo berilo

Galačánom 4,4-7

Bratje in sestre, ko je nastopíla polnost časa, je Bog poslal
svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi
odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli
posinóvljenje. Ker pa ste sinôvi, je Bog poslal v naša srca Duha
svojega Sina, ki vpije: "Aba, Oče!" Potemtakem nisi več suženj,
temveč sin, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

Evangelij

Luka 2,16-21

Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in
dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim
je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se
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začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te
besede ohraníla in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so
se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli,
tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih osem
dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil
imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.

V razmislek
V začetku novega leta nas prevevajo različne misli in občutki. Medtem ko nekateri
lahko z vsem zaupanjem zrejo v prihodnost, saj so v prejšenjem letu doživeli veliko
lepega, se pri drugih mogoče poraja negotovost in celo strah, kako se bo vse skupaj
odvijalo naprej. Dobro je, da se danes srečamo v Evangliju z Marijo, našo zagovornico
in pomočnico. Njen odnos do preteklosti in prihodnosti, kot ga danes spoznamo v
Svetem pismu, nam je lahko v pomoč in zgled v našem življenju. Marija je
premišljevala o različnih izkušnjah, ki jih je doživela. Verjetno je po vsem nemiru
okoli nosečnosti in poroda pričakovala bolj mirno in manj zapleteno življenjsko
obdobje. Hkrati pa je verjetno slutila, da še ne razume pomena in smisla mnogih
stvari, ki so se ji pripetile. Marijin odnos do nepredvidljivih stvari v življenju je lahko
tudi nam vzor za naš odnos do nerazumljivih stvari v našem življenju. Ona je vse
nepredvidljive stvari nosila v svojem srcu in o njih premišljevala.
Nositi v srcu ne pomeni, da jih zakopljemo v našem srcu in na njih pozabimo. Nositi v
srcu pomeni, da nekaj, kar trenutno še ne razumemo, ohranjamo v naših mislih in na
to ne pozabimo. To pomeni, da smo odprti za to, kar nas bo še doletelo, najsi bo
veselje ali žalost. V zaupanju, da se za vsem skupaj skriva globoko sporočilo, ki ga
moramo spoznati. To pomeni, da si dovolimo doživeti čustva, brez da bi postali
brezglavi. Da si dovolimo, da se nas dotaknejo stvari, ki se nam pripetijo in da znamo
vse to ceniti kot dragocen zaklad.
Dobro je, da to raznolikost življenja, ki se nas dotakne v dnevu, kot je na primer
današnji, blagoslovimo z Aronovim blagoslovom, s katerim nas je danes obdarilo prvo
berilo in ki nam obljublja Božjo pomoč in zaščito, vseeno kam in na kakšen način nas
vodi življenje.
Pravijo, da je danes novo leto...
vendar ni tako preprosto,
da je novo leto,
saj ni stvar koledarja,
ne ure
da je novo leto,
je stvar nas,
če ga naredimo novega,
če začnemo drugače razmišljati,
če začnemo drugače govoriti,
če začnemo drugače živeti...
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kaj pomeni novo leto...
samo od sebe ne bo nič novega,
če pa storimo vse, kar zmoremo,
potem pa smemo upati,
da se tudi v tem letu zgodi čudež,
tisto čudovito, na kar vsi upamo...
(W. Willms)
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