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“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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BOŽJA BESEDA 
Izaija 9, 1-3. 5-6
Psalm 96
Tit 2, 11-14 
Luka 2, 1-1

Kajti dete nam je rojeno, sin nam 
je dan. Oblast je na njegovih ra-
mah, imenuje se: Čudoviti sve-
tovalec, Močni Bog, Večni Oče, 
Knez miru.

Danes se nam je rodil Odrešenik.

Zdaj pričakujemo, da se bo ures-
ničilo blaženo upanje in se bo ra-
zodela slava vélikega Boga in na-
šega odrešenika Jezusa Kristusa. 
On je dal sam sebe za nas, da bi 
nas odkupil iz vse grešnosti in nas 
zase očistil kot lastno ljudstvo, 
vneto za dobra dela.

To vam bo v znamenje: našli boste 
dete, v plenice povito in položeno 
v jasli.« In nenadoma je bila pri an-
gelu množica nebeške vojske, ki 
je hvalila Boga in govorila: »Slava 
Bogu na višavah in na zemlji mir 
ljudem, ki so mu po volji.«

Vse se vrti okrog Besede. V začetku je bila Beseda. In 
ostaja Beseda desetih zapovedi, preroških opominov in 
beseda, ki prikliče Božjega Sina v življenje. Vse, kar naj bi 
delovalo, ne deluje samo od sebe, ampak po mogočnih 
in učinkovitih besedah, ki so jasne. Ni potrebno, da so 
izgovorjene; zadostuje, da jih mislimo. Tega, kar je na-
mreč enkrat bilo zamišljeno, ni mogoče več nazaj vzeti. 
Bogu se moramo zahvaliti za njegovo besedo, s katero 
je priklical v življenje stvarstvo, ljudi, ljubezen. Seveda, 
tudi ljubezen. Mi se ne bi ljubili, če Bog ne bi hotel lju-
bezni. Sveta noč nam naklanja Božjo ljubezen, njegovo 
ljubezen do stvarstva, do svojega dela in svojih ljudi. Mi 
smo tisti, ki širimo ljubezen ali pa jo za(o)viramo. Mi smo 
tisti, ki ljubezen posredujemo naprej ali  pa jo ugašamo. 

Mi smo tisti, ki Jezusovo voljo 
udejanjamo ali pa zanemar-
jamo. V vsakem trenutku biti 
drug do drugega spoštljiv je 
življenjsko dragoceno. Skrbe-
ti drug za drugega je trenutek 
brezpogojne volje do življe-
nja. Mi, ki smo Božje delo, 
nadaljujemo njegovo delo ali 
pa ga dušimo. Ko praznuje-
mo božič, si kličemo v zavest, 
da smo Božji sodelavci, saj 
soustvarjamo današnji svet. 
Ne z nadčloveškimi močmi, 
ampak s svojimi človeškimi  - 
vsakdanjimi močmi ljubezni. 

Bog je bil nepojmljiv, 
nedostopen, neviden 
in ne predstavljiv. 
Postal je človek, 

se nam približal v jaslicah, 
da ga tako lahko 

vidimo in dojemamo.



Novo leto-novo upanje

Hitro se bliža novo 
leto, staro bo kmalu 

izpuhtelo.  
Še vedno razsaja  

korona.   
Tudi vojna v Ukrajini  

še ni končana.  
Imamo probleme  

z oskrbo in marsikje 
so suše. Cene se strmo 
dvigujejo in tako dalje: 
Vsepovsod slabe novice, 
če se osredotočam na to.

Toda za kristjana  
bi moralo biti značilno,  

da je človek upanja. 
Pred nami je novo leto  

in lahko bo boljše.
Mi sami imamo  

možnosti,  
da dopustimo,  

da bo v letu 2023  
marsikaj boljše!

Čeprav so ostali ne-
imenovani, so zelo 
pomembna skupina 
oseb v božični pripo-
vedi. Pastirji. V njih 
lahko nekoliko pre-
poznam samega sebe 
in obenem mi je lah-
ko njihovo ravnanje 
za zgled. Pastirji so 
stali z obema nogama 
na zemlji. Morali so 
trdo delati, da so pre-
živeli. Niso imeli viso-
kega družbenega ug-
leda. To veliko pove, 
kako Bog gleda na 
človeško nečimrnost 
in hierarhije. Oni so 
bili prvi, ki jim je bila 
sporočena vesela no-
vica. Kako so reagira-
li? Verjeli so, odpravili 
so se na pot, da bi vi-
deli čudež. 

Takšen bi jaz rad bil: 
sposoben veseliti se, 
pripravljen tvegati, 
biti dejaven. Kaj so 
naredili potem, ko so 
prišli do jaslic, zagle-
dali dete in bili prepri-
čani o njegovi božan-
skosti? »In pastirji so 
se vrnili ter slavili in 
hvalili Boga za vse, 
kar so slišali in videli 
tako, kakor jim je bilo 
povedano.« Pastirji so 
se vrnili  v svoje vsak-
danje življenje. To kar 
so videli in doživeli, 
niso ljubosumno za-
držali zase. Ne. To so 
oznanjali naokrog. 
Pastirji so ponesli luč, 
ki so jo videli in preje-
li, v svoj majhen svet.  
Nič več in vendarle 
tako veliko.

VRNILI SO SE TER SLAVILI IN HVALILI BOGA



Nobenega preno-
čišča ni na vidiku. 
Tukaj ne najdemo 
niti hleva. Rojen 
v hlevu in že je na 
poti. Na praznik 
Svete Družine (30. 
december) se spo-
minjamo, kako je 
mlada družina mo-
rala bežati v Egipt. 
Na poti k ljudem 
Bogu ni nobena pot 
pretežka.

SVETNIKI v tem tednu
P Štefan, mučenec
T Janez, apostol in evangelist
S Nedolžni otroci
Č David, kralj
P SVETA DRUŽINA
S Silvester, papež
N MARIJA - SVETA BOŽJA MATI

SV. JANEZ, evangelist

Četrti evangelij pripisujejo 
Janezu. Evangelista pogos-

to upodabljajo z orlom,  
ker so ga že od nekdaj pri-
merjali s kraljevsko ptico. 
Orel je kralj višav in zmore 
najvišje poleteti. Lastnosti 

te ptice pripisujejo tudi 
evangelistu Janezu:  

orlovski let v višave in  
orlovske oči. S svojim 
evangelijem je poletel  

v nepopisne višave. 
Začetek njegovega  
evangelija, prolog,  
je postal krilatica:  

»V začetku je bila Beseda 
in Beseda je bila pri Bogu 

in Beseda je bila Bog«.

Takoj po božiču obhajamo praznik svetega Šte-
fana, ko beremo:  »Glejte, vidim nebesa odprta 
in Sina človekovega, stoječega na Božji desnici.« 
Pogled od zemlje v nebesa prikazuje Jezusa kot 
Kristusa v vsem njegovem veličastvu. Ko pa so 
ljudje prvič videli tega Jezusa, je nekaj običajne-
ga, skromnega razvilo neznansko močno svetlo-
bo. Pogled iz odprtih nebes na zemljo prikazuje 
otroka v jaslicah, čisto majhnega in nežnega. Pri-
hodnje veličastvo otroka je še negotovo, vendarle 
je rojstvo čudež in jasno znamenje, da ima Bog 
rad svoje stvarstvo. 
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SVETE MAŠE  
od 26.12. do 1.1.OZNANILA:

•	Obhajamo praznik Gospodovega rojstva - božič.
•	Prihodnjo nedeljo bo praznik Marije, svete Božje  

Matere - novo leto. 
•	Čez 14 dni, 8. januarja 2023, bo nedelja v znamenju 

zborovskega petja. Naš domači pevski zbor bo soobli-
koval sveto mašo ob 8.00 in po maši zapel še nekaj 
pesmi. Pri sveti maši ob 10.00 bo pel moški kvintet  
Aeternum. Po maši bo imel krajši praznični koncert.

PONEDELJEK
 8.00 Za + Štefana in Julijano Lah  
  ter brate
 18.30 Za + Franca, Milico in Simona  
  Šlosar ter družino Čretnik in  
  Hermino Jurhar

TOREK
 7.30 Za + Stanka Ošepa
 18.30 Za zdravje

SREDA
 7.30 Za + Antona Plesnika
 18.30 Za + Silvo Železnik
  Za + Janeza Gorenaka in  
  sorodnike

ČETRTEK
 7.30 Za +  Jožeta in Vido Kos
 18.30 Za + Betko Kolšek

PETEK
 7.30 Za + Alojza Podbregarja
 18.30 Za + Zofijo Žuravlev

SOBOTA
 7.30 Za žive in rajne dobrotnike DBC
 18.30 Za + Franca Časa

NEDELJA
 8.00 V čast in zahvalo Božji Materi
 10.00 Za + Marjana Presečnika

Otrok
je bil rojen 

v hlevu. 
S stvarmi, 

ki so tam bile, 
so mu naredili 

posteljo.
Kralj sveta  
je preživel  

prvo noč svo-
jega življenja v 

jaslih, 
toda ljubezen 

njegovih staršev 
ga je grela. 

Kot bi nas rada 
ogrevala  

Božja ljubezen

Gospodar sveta postane človek 
v tem svetu. Postane otrok v jaslicah. 

Gospodar tega sveta se potopi v ta svet, 
v našo bednost, v krize tega sveta 

in v tiho nemoč mnogih ljudi.
Želim vam, da bi spoznali 

in čutili Božjo ljubezen in mir 
v teh svetih dneh in vse dni v letu 2023 . 


