
SLAVA BOGU NA VIŠAVAH IN NA 

ZEMLJI MIR LJUDEM DOBRE 

VOLJE! 
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24.ČET= ADAM IN EVA   8.-za zdravje duše, 17.-v 

zahvalo za Jezusa Odrešenika, 

25.=PET= BOŽIČ  8.-za žive p. farane,       10.-

Angela.Franc Koščak obl., po nam.MG, Marija RAK  

26.SOB=ŠTEFAN 9.-Ivan,Marija Merc, Štefanija 

Kete,                   12.-pogreb Ljudmile Mohorko 
16.-za DOMOVINO,Ljudmila Mohorko  

 

AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h 

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,  bom 

molil v župnišču  ti pa, KARKOLI MOLIŠ ALI 

DELAŠ, SAM ALI S SVOJIMI  čez dan, 

pridruži v duhu skupni  molitvi OB 20.45!   KO 

skupaj DARUJEMO MOLITVE IN DELO DNEVA 

NEBEŠKEMU OČETU!          Ob 21.blagoslov 
 

Lk 2,15–20 in Jn 1,1–18 

»NAŠLI BOSTE DETE« 

 

Mnogi veliki svetniki pričujejo o tem, da 
so v svojem duhovnem življenju večkrat 
doživljali »noč vere«, obdobja, ko niso 
zaznavali Božje bližine, ko se je zanje 

nebo zaprlo, ko se jim je zdelo, da se je 
Bog umaknil. V takih trenutkih se je 

pokazala prava moč in vrednost njihove 
vere, ko so »upali proti upanju«, vztrajali 

v veri, kljub vsemu. 
Tudi Marija je doživljala tako »noč vere«. 
Pot v Betlehem, zavrnitev trdosrčnih ljudi, ki 
za prihajajočega otroka niso našli prostora 
v svojih bivališčih, rojstvo v hlevu, med 
živalmi, vse to je bila za Marijo grenka 
preizkušnja njene vere.  
Sveta noč je bila zanjo in za moža 
Jožefa v resnici temna noč, v kateri sta 
morala pokazati vso trdnost vere in 
vztrajati v upanju na izpolnitev 
nedoumljivih Božjih načrtov. 

Načrt Božje  

previdnosti pa je bil  

prav v tem, da se  

njegov Božji Sin rodi  

v skrajni revščini.  

Bog je hotel, da  

njegov Sin ne stopi v  

blaginjo sveta,  

ampak da se utelesi v ljubezni  

materinskega  srca. 

Marijina naloga je bila v tem, da je 
Odrešenika sveta v imenu nas vseh 

pričakala z vero in ljubeznijo. Odrešenik 
prihaja, da pridobi srca ljudi in jih 

odreši. Za to pa sta potrebni vera in 
ljubezen. 

Če je Božji glas utihnil v betlehemski 
votlici, pa se je na bližnjih gričih znova 

oglasil. Pastirjem, ki so stražili črede, se 
je prikazal angel Gospodov in jim 

oznanil čudovito novico. Nenavadna 
situacija! Bog je spregovoril pastirjem, 

ki so jih ljudje zaničevali. Prav njim  

Bog pošilja svojega glasnika, da jim 

razodene veliko novico in jih naredi 

za svoje pričevalce. Izpolnjuje se 

Marijina napoved, da bo Bog 

»mogočne vrgel s prestola in 

povišal nizke!« 

Pastirji so verjeli angelu, šli na pot, 

padli pred dete in ga počastili. Hvalili 

so Boga ter oznanjali vsem, kar so 

videli. Marija pa je vse to ohranila v 

sebi in premišljevala v svojem srcu. 
Pastirji ob jaslicah 

Božji načrti so mnogokrat tako nedoumljivi, 
da je potrebno o njih premišljevati, jih 

 

 



presojati in spoznavati v luči vere, da jih 
moremo razumeti in izpolniti. Po: J. Kužnik, Kraljica 

družine 

 
 

Ko so to videli,  
so pripovedovali,  

kar jim je bilo rečeno  
o tem otrôku.  

In vsi, ki so jih poslušali,  
so se 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. 

(Lk 2,17–20) 
 

 
Božič se ne začne imenitno, ampak zelo 

revno. Božič ni zgodba z naslovnice – in 

nihče, ki božič vzame resno, ne postane 

zvezdnik. In tudi iskanje se hitro konča, 

če misliš, da si ga našel. Angeli  in pastirji 

so se že zdavnaj odpravili. Ostaja 

revščina, ki konča na križu … 

Da božič ne ostane le zgodba, ki se je 

zgodila, moramo božič uresničevati. Da 

božič po tolikih letih še vedno živi in se 

vedno znova dogaja, to je zasluga ljudi, ki 

zavestno rečejo svoj »Da.« in zaupajo 

sanjam – vsem Herodom in vsem 

morilcem deteta navkljub. To je zasluga 

ljudi, ki so se iz Egipta v Nazaret 

prekopali tako kot krti.  

En krt ne more zrušiti kraljeve palače – 

ampak že mala krtina na luksuzno 

urejeni travici našega sveta lahko koga 

vznemiri … Na nas je, če se bomo pustili 

odvrniti – in tako prepustiti svet drugim – 

ali pa bomo vedno znova zajemali iz te 

božične revščine; če bomo iz zgodbe, ki se 

je zgodila, naredili resničnost. Po: A. Schwarz, Moj 

resnični božič 
   

 

PREDNOST PRAZNIH JASLIC 
 

Potrošniški svet je Jezusa v jaslicah 

zamenjal z Božičkom, ki je obložen z 

darovi. Božiček lahko pomaga opraviti 

dober nakup, okrasiti božično drevo, 

priskrbeti okusno hrano in enkratno 

darilo. Več ne zmore. 

Jezus se je rodil v revščini in 

pomanjkanju. 

Toda tu je bila zvezda – in tu so bile jasli, 

ki so bile na srečo prazne: prostor za 

otroka. 

Ta otrok ima poslanstvo, ki nas spodbuja 

in naše srce napolni z naklonjenostjo do 

revnih. Želim ti, da najdeš pot do te 

skrivnosti, to je skrivnost luči v naši temi. Phil 

Bosmans, Živi vsak dan 
 

 

ČUDEŽ 
 

Bog je ljubezen zate in zame, vsak dan in 

vsako leto. 

Bog je ljubezen v tebi in meni. 

Naj postane še danes vidna in otipljiva v 

dobrem delu, prijaznosti in dobroti, v 

razumevanju drugih, odpuščanju, v tolažbi, 

ki jo prinašamo.  

In Bog bo zate storil čudež.  

Nihče ne bo vedel, toda za božič bo tvoje 

srce prekipevalo od veselja. 
 

Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 
 
 

 


