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“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)

Marija gleda v nebo, 
roko ima na trebuhu, 
pri otroku, ki ga pri-
čakuje.  Med Bogom, 
Očetom v nebesih, in 
Jezusom, Sinom, ki je 
pod njenim srcem, ali 
je še kaj mesta za nje-
nega moža? Jožef stoji 
med vrati, oddaljen od 
Marije in Jezusa. In 
vendar je neskončno 
pomemben za oba. Jo-
žef, ta nemi podpornik, 
se ne pritožuje, ampak 
ravna tako, kot je pot-
rebno, za svojo ženo in 
svojega otroka.
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BOŽJA BESEDA 
Izaija 7, 10-14
Psalm 24
Rimljanom 1, 1-7 
Matej 1, 18-24

»Poslušajte vendar, Davidova 
hiša: ali vam je premalo, da ut-
rujate ljudi, ko utrujate še moje-
ga Boga? Zato vam bo Gospod 
sam dal znamenje: Glej, devica 
bo spočela in rodila sina in mu 
dala ime Emanuel.«

Vstopil bo Gospod,  
kralj veličastva

To je Jezus Kristus, naš Gospod, 
po katerem smo prejeli milost 
in apostolstvo, da bi zaradi nje-
govega imena vsi narodi postali 
poslušni veri. 

»Jožef, Davidov sin, ne boj se 
vzeti k sebi Marije, svoje žene; 
kar je spočela, je namreč od 
Svetega Duha. Rodila bo sina 
in daj mu ime Jezus, kajti on bo 
svoje ljudstvo odrešil grehov.«

Koliko težav je nastalo v od-
nosu med Marijo in Jožefom 
zaradi nosečnosti? Božji otrok 
je vse popolnoma zmešal. 
Vse, kar je bilo trdno, gotovo, 
je bilo postavljeno pod vpra-
šaj.  Marija je morala čakati in 
upati, da je moževa ljubezen 
dovolj velika, da jo bo varoval. 
Kako pogosto si ga je ogle-
dovala vsa v strahu, pa upala, 
pogosto pesemistična, zbega-
na? Angelu je nekaj obljubila, 
ne da bi v to vključila Jožefa - 
bi to smela? In Jožef  - kako naj 
ravna s svojo drago, ki je baje 
prelomila zvestobo?  Se na-
rediti neumnega in ostati be-
dak? Pustiti jo, da bo ožigosan 
kot tisti, ki jo je samo zapeljal? 
Bog veliko zahteva od Marije 
in Jožefa. Toda postavi se tudi 
na njuno stran. Tolaži in opo-
gumlja, daje moč in obljublja 
velike reči. Z njim si upata Ma-
rija in Jožef stopiti v življenje, ki 
izgleda popolnoma drugačno 
kot v sanjah. To bo za vse ljudi 
življenje v polnosti. 



Srečanje z Bogom

Srečanje z Bogom  
ni razumski uspeh.  
To je predanost življenju,  
izvoru vsega življenja. 

Jaz sem ga srečal.  
Včasih je prišel tako blizu, 
da sem ga lahko videl  
s srcem in ga občutil.  
Potem sem bil navdušen.  
Trenutki zaljubljenosti.  
Ni bilo več meja,  
ne Zemlje in ne neba.  
Ves svet se je ustavil.  
Vse in vsakega sem želel 
objeti, ker sem želel objeti 
samega Boga.  
Trenutki velike gotovosti 
in nebeške sreče.  
Navadno niso dolgo trajali.  
Toda lahko sem šel dalje.  
Žalost puščave  
sem lahko premagoval, 
saj sem izkusil oazo.

Phil Bosmans

Moteči element ali 
rešilno sidro?
Ali mora križ vedno riniti 
v ospredje? Tako lep otrok, 
blažena Marija, srečni 
pastirji - in tedaj: kot tujek 
rine križ v ospredje, moti 
idilo. Na misel mi prihaja 
predlog, o katerem smo 
pred leti razpravljali: kaj če 
bi kristjani lahko izbrali za 
osrednji motiv drugačen 

simbol kot pa staro mučilno pripravo, orodje za 
usmrtitev, kot so v poznejših stoletjih bile vislice 
in v mnogih deželah je še lahko danes - žalibog - 
električni stol. Jaslice bi bile vendarle lepa alterna-
tiva. Mnogi bi sedaj ugovarjali - in tako sem tudi 
jaz gledal na to -, da božič ne bi imel smisla brez 
velikega petka in velike noči, ker brez Jezusove 
smrti in vstajenja ne bi imeli razloga za prazno-
vanje božiča. Ali nekoliko drugače rečeno: božič-
no svetlobo, ki je usmerjena na otroka in Marijo, 
daje svetloba velikonočnega jutra. Danes gledam 
na to nekoliko drugače: da Bog postane človek, 
da ljudi tako močno ljubi, da bi se rad učlove-
čil, to je na vsak način razlog za praznovanje in 
veselje. Hvaležen sem kljub temu za križ, ki je  
v ospredju slike.  Obvaruje me pred tem, da se 
ne izgubim v »pomehkuženem« božiču ali bolje 
rečeno: da me ne zajamemo zgolj čustva, ko si 
božično dogajanje predstavljam kot sladkobno 
romantiko. Jezusovo rojstvo nima na sebi nič 
romantičnega. Bog ne prihaja v odrešeni svet, 
ampak je on Odrešenik sveta. To velja danes kot 
pred dva tisoč leti. Križ ni moteči element, ampak 
rešilno sidro v neodrešenem svetu, za katerega se 
je odrešenje začelo prav z božičem. Mi smo na 
začetku božiča. Škoda bi bilo, če bi se odpovedali 
nadaljevanju božičnega dogajanja.

Božič  
lahko pride samo tedaj, 

če je bil advent. 
Zvezde lahko svetijo 

le v temi.



Zaročenka je noseča, vendar otrok ne more biti 
Jožefov.  Tudi danes se še zdi, da je imel prepričljiv 
razlog, da je hotel odpovedati poroko. Kako je 
Jožefu šlo, ne izvemo.  Ali je bil bolj jezen ali ža-
losten? Ali ni mogel zaspati v noči, preden je pri-
šel k njemu angel? Karkoli se je v njem dogajalo, 

angelove besede so 
vse spremenile. Ni 
bil prevaran. Sedaj je 
prevzel svojo vlogo 
v načrtu, ki ga ima 
Bog za ljudi. Tudi 
njegov odnos do 
Marije je postal po-
polnoma drugačen. 
V Matejevem evan-
geliju je bilo najprej 
napisano: »Marija ... 
je bila z Jožefom za-
ročena«, po sanjah 
je Marija takoj »nje-
gova žena«. Bog 
sam je blagoslovil 
njuno zvezo.

SVETNIKI v tem tednu
P Urban III., papež
T Evgen, mučenec
S Peter Kanizij, duhovnik
Č Frančiška Cabrini, red. ust.
P Janez Kancij, duhovnik
S SVETI VEČER
N BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO

JEZUS JE LUČ V TEMI

Svetloba in tema sta 
nasprotji, ki pa druga 

drugo pogojujeta.  
Svetla svetloba bo še 
posebej vidna takrat,  
ko zasije v čim bolj  

popolni temi.  
Tudi svetloba Jezusa 
Kristusa sije svetleje  

v temi sveta.  
Prav v težkih urah  
mraka hrepenimo  

po njegovem  blesku,  
ki nas bo toplo ogrel.

Jezus je luč v temi! 
On je ključ,  

ki odpira oči. 
V njem je moč,  
nam v pomoč.

Nič ni zapisano  
v Svetem pismu o tem, 
vendar nekje  
»med vrsticami« se je  
dogodila: poroka med 
Marijo in Jožefom. 
Otrok izven zakona, 
to ni bil samo velik 
problem v njunem 
času, še več: sramota.  
Tudi v času, ko je prišel 
v modo motiv poroke 
Marije in Jožefa  
v umetnostni zgodo-
vini. Vendar umetnik 
razjasni: otrok je Božji 
blagoslov. Marija in 
Jožef imata v rokah 
lilije čistosti. 
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Na prvi pogled bi lahko fotografija bila  - in verjetno je 
bila tudi s tem namenom tako narejena -  kritika, kako 
mnogi ljudje danes praznujejo božič. Konkretno rečeno: 
kritika določenega vidika božičnega praznovanja. Da 
so v ospredju darila in da so ta izpodrinile otroka iz 
jaslic. Marsikaj od tega drži. Božič je čas darovanja. To 
pomeni: mi smo obdarovani in darovalci. Najprej smo 
obdarovani. In ne mislim z elektronskimi napravami, 
igračami, obleko, parfumom in še kaj. Darila, ki jih 
dobimo, so veliko dragocenejša, neprecenljivejša. 
Bog sam se daruje, ker bo postal človek kot smo mi. 
In ker se nam Bog sam razdaja, podarja vse to, kar 
obogati naše življenje. Ker je Bog ljubezen, nam daje 
sposobnost, da ljubimo. Ker Bog postane v nekem 
otroku človek, nam podarja svojo bližino. Ker se nam 
zaupa, mu smemo v vsakem življenjskem obdobju 

zaupati. Ker nas priznava, 
ga smemo za vse prositi.  
Darovi, darovi ... Ali kakor 
evangelist Janez na začetku 
svojega evangelija zapiše: 
»Kajti iz njegove polnosti 
smo vsi prejeli milost za 
milostjo.«

SVETE MAŠE  
od 19.12. do 25.12.

OZNANILA:
•	Danes obhajamo četrto adventno nedeljo.
•	Najlepša hvala skavtom, da so prinesli plamen Luči 

miru iz Betlehema. 
•	Hvala vsem, ki ste včeraj ustvarjali jaslice: Bernardi, 

Mateju, Klavdiji in Barbari.
•	V petek, 23. decembra ob 19.30, bo v našem mla-

dinskem centru 3D večer, ki bo hkrati tudi duhovna 
priprava na božič. Gost bo Klemen Balažič, ki bo imel 
razmišljanje: »Živeti, ne životariti«. 

•	Začeli smo  božično devetdnevnico. Vabljeni.
•	Na sveti večer bo ob 18. 00 božična sveta maša za otroke.
•	 Na božič bodo svete maše ob polnoči, 8.00 in 10.00. 
•	Na praznik sv. Štefana bosta sveti maši ob 8.00 in zvečer 

ob 18.30. 
•	Na razpolago je Glasilo, Marijanski koledar, Ognjišče 

ter Družinska pratika.

PONEDELJEK
 7.30 Za + Frančiška Ermenca
 18.30 Za + starše Ivana in Roziko Skale 
  ter Matija in Pepco Dobrovc 
  Za + Vinka Turka, obl. ter  
  starše Ulaga in Turk.

TOREK
 8.00 Za + Marijo Kramer
 18.30 Za + Štefko in Toneta Mlakar  
  ter žive in + sorodnike
  Za+ Ivanko Plevčak

SREDA
 7.30 Za + Jožeta Kladnika
  Za + Andreja in Marico Perko
 18.30 Za zdravje in srečo v družini  
  Dobrovc Potočnik

ČETRTEK
 7.30 Za +  Darjo Fedran
  Za  + Marijo Zagorc
 18.30 Za + Srečka Gorenjaka, starše  
  in sorodnike

PETEK
 7.30 Za + Ido Špeh 
  Za + Jožeta Remšaka
 18.30 Za + moža Srečka Dobrovca   
  in  snaho Stanko Trap

SOBOTA
 7.30 Za + Alojza Sovinca
 18.00 Za + Antona Belina ter   
  sorodnike Krulec in Belina

NEDELJA
 00.00 Za + Ivana Balona ter Ivana in  
  Ano Šuster
 8.00 Za žive in + župljane
 10.00 Za + Ivana Kovačiča, družino  
  Valjak in Herman
  Za + Edija Mernika


