
Hvala ti, Gospod, 
da je 

tvoja beseda večna. 
Hvala ti, 
da deluje 

na različne načine; 
da rešuje, ustvarja, 

vzgaja, tolaži, ljubi … 
Hvala ti, 

da je v njej življenje!
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Jezusovo rojstvo - 
BOŽIČ

oznanilo
Lk 2,15–20 in Jn 1,1–18 
VESELJE ZA VSE LJUDI 
Dejstvo je, da se v tehnološko visoko razvi-
tih družbah ljudje pogosto srečujejo z živl-
jenjskim nesmislom in naveličanostjo nad 
bivanjem. Ljudje trpijo zaradi krize odnosov. 
Čedalje manj je  razumevanja med zakonci 
in v družinah. Imamo velike in lepo urejene 

hiše, a je v njih malo topline doma in tako 
malo prostora za otroški smeh. Kako krvavijo 
srca staršev, ko mora ob veliki imenitni hiši 
in počitniški hišici njihov otrok poiskati smi-
sel življenja v skromni komuni za  zdravljen-
je odvisnikov! Kako bi mogli mimo perečega 
problema osamljenosti starejših ali občut-
ka nerazumevanja pri mladostnikih? Kako 



mimo naraščanja kriminala in nasilja? 
Božični praznik pa nas spominja, 
da se je prav v tak svet težav, kjer so 
ljudje nezadovoljni, prišel rodit Kris-
tus. Ob prvem božiču se je Kristus 
rodil v revščini hleva, danes prihaja 
v sodobno  revščino« medsebojnih 
odnosov, »revščino« naveličanosti 
nad življenjem v »revščino« tesnobnih 
stanj sodobnega življenja. Prazniki so 
za osamljene in trpeče ljudi še težji. 
 »Glejte, oznanjam vam veliko ve-
selje, ki bo za VSE ljudstvo« (Lk 
2,10). Veselo božično sporočilo je 
namenjeno vsem ljudem! Od vesel-
ega sporočila, da je rojen Odreše-
nik, ni nihče izvzet. Danes se nimam 
česa sramovati. Poživiti moram vero, 
da Kristus prinaša rešenje vsem. 
Na božični praznik se nam Bog bliža v 
vsej milini. O lepoti današnjega praz-
nika piše apostol  Pavel: »Razodela se 
je Božja milost, ki rešuje VSE ljudi. 
Vzgaja nas, naj se odpovemo brez-
brižnosti in posvetnemu poželenju 
ter razumno, pravično in res pobožno 
živimo!« (Tit 2,11). Zato bo tisti, ki 
se je srečal z milino Boga, drugačen. 
Človek, ki veruje in se bliža Bogu, bo 
v tej bližini Boga našel moč za živl-
jenje, za vztrajanje in za 
to, da bo začel znova. 
Naj nam sporočilo 
božičnega praznika pri-
nese veselje, ki so ga 
oznanjali angeli, in upanje, 
saj se je Kristus rodil za vse 
ljudi. Blagoslovljen božič!

V začetku je bila Beseda 
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
In Beseda se je učlovečila 
in se je naselila med nami; 
in videli smo njeno slavo, 
slavo kakor 
edinorojenega od Očeta:
polno milosti in resnice.  
   (Jn 1,1.14)

Veliko veselje  
Ko je angel pastirjem 
prinesel veselo oznani-
lo o Jezusovem rojstvu, je 
bila nenadoma pri njem 
»množica nebeške vojske, ki 
je hvalila Boga in govorila: 
»Slava Bogu na višavah in 
na zemlji mir ljudem, ki so 
mu po volji« (Lk 2,13–14) .
Umetniki so skozi zgodovi-
no zelo radi uprizarjali ta 
angelski zbor. V gotiki so to 
pogosto otroški angelčki, ki polni ve-
selja igrajo na flavte, trobente, violine 
ali kitare in na vso moč prepevajo. 
Barok je te angele kot putte prekomer-
no razpostavil po vseh vogalih in kotih. 
Veliko je cerkva, v katerih je po stebrih 
in slikah skritih preko 300 angelov. 
Angeli predstavljajo lahkost bivanja. 
Imajo krila, da z njimi dajejo polet 
naši duši. Spuščajo se iz nebes ali le-
tijo proti njim, da bi peli svojo pesem.
Njihova glasba izžareva lah-
kost, veselje in svobodo, ven-
dar je njihovo sporočilo globoko: 
pojejo o Božji slavi  na višavah.
Ko Bogu izkazujemo čast, postanemo 
živi in se pomirimo sami s seboj, kajti 
ni se nam več potrebno vrteti okrog 
lastne časti, lastnega ugleda. Lahko 
se spustimo na zemljo in ni nam tre-
ba ves čas siliti navzgor. Izkusimo, da 
smo ljudje, »ki so mu po volji«, ljud-
je, ki jim je naklonjen. Bog nas ljubi. 
Izkušnja Božje ljubezni našemu živl-
jenju daje lahkost in nas vodi k miru 

s seboj iz  drugimi.

Naj te božični ange-
li opogumijo, da boš 
življenje jemal bolj lah-
kotno in se ne boš pus-
til spraviti na kolena 
teži, ki gotovo obstaja 
tudi v tvojem življenju. 
Angeli ti želijo dati 
poleta, da si svoje živl-
jenje ogledaš z druge 
plati. Da vanj prineseš 

lahkost in svežino, svobodo in širino. 
Tudi tvoji duši želijo dati poleta., da 
se boš dvignil nad vsakdanje in boš 
oporo črpal iz nebes. Tedaj se boš os-
vobodil vsega, kar te hoče ukleniti. 
Po: A. Grün, Želim ti božičnega angela

Božje dete 
Dragi kristjani! Kdo ne bi jokal od ve-
selja, če stopi k jaslicam Božjega deteta 
in gleda v njih ljubkega otroka, naše-
ga novorojenega Zveličarja, visoke-
ga porekla, edinorojenega nebeškega 
Očeta, ki je ustvaril nebo in zemljo 
in mu služijo legije angelov. In njego-
vo veliko revščino, rojenega v hlevu, 
povitega v plenice in položenega v 
borne jasli. O, pridite vendar semkaj, 
drage krščanske duše, da bi videli lju-
bo dete Jezusa, da z njim spregovorite 
besedo tolažbe in o našem zveličanju.
»Zakaj si zapustil lepa nebesa in 
prišel v to solzno dolino?« »Da bi 
iskal vas, moje izgubljene ovce, in 
vas večno zveličal.« O, kakšna to-
lažba za nas. Sedaj se nam ni bati za 
naše zveličanje! Kajti če »Bog ni pri-
zanesel lastnemu Sinu, temveč ga je 
dal za nas vse, nam bo z jim podar-
il tudi vse drugo« (prim. Rim 8,32).
Kaj pa želiš ti, ljubljeno Božje dete, 
od nas za svojo neskončno ljubezen? 
»Nočem vašega imetja, niti vaše hiše 
in posesti, le eno zahtevam od vas, 
človeški otroci, kar sem hotel od Petra: 
Hodite za menoj!« Jezus želi, da hod-
imo za njim. In tega mu ne moremo 

odreči. Le 
kdo bi mo-
gel odreči 
prošnjo  
ljubkemu  
otroku? 

Po: A. M. 
Slomšek



IN BOŽIČ SE ZGODI! 
Božiča se ne da narediti – božič se 
zgodi, postane in je. Božič je Božji 
dar človeku. In božič je, je bil in bo – 

četudi še niso 
očiščena vsa 
okna, še nima-
mo vseh daril, 
še ni vsa pošta 
odposlana ali 
pa v trgovinah 
ni več lososa 
… Z vsemi 
našimi naku-

pi, izbranimi meniji, skrbno pripravl-
jenimi darili in z vsemi našimi prip-
ravami božiča ne moremo narediti 
– božič se zgodi. In to je največje dari-
lo, ki nam je v teh dneh podarjeno. 
In ta, ki nam to podarja, ni kar nek-
do – to je sam Bog osebno. Brez njega 
tega praznika sploh ne bi bilo. Pa še to: 
ta praznik je popolnoma neodvisen 
od vsega našega »cirkusa«. Božič 
je tudi brez tega. Nobenih pogojev, 
dokazovanja, nobene dovršenosti. 
Ne zamenjujmo vzroka in posledice!
Posledica je vse to, kar smo naredi-
li iz praznika in teh adventnih ted-

nov. Včasih se nam lahko že zgodi, 
da pozabimo na pravi vzrok – in po 
možnosti živimo celo v napačnem 
prepričanju, da praznik postane praz-
nik šele takrat, ko sami vse postori-
mo. Bog je postal človek – to je bilo 
in je in bo. Božič je bil in je in bo!

Nekdo nam je rekel DA brez »če« in 
»toda«. Nekdo nas tako ljubi, da ne 
počaka, da vse opravimo – ampak 
nam pride preprosto naproti. Nekdo 
pride v naše človeško bivanje, v naše 
male in velike skrbi, naše strahove, 
upanja, v naš vsakdan. Veliki, močni, 
vsemogočni Bog, se tako poniža, da 
pride v naše omejeno, malenkostno in 
pogosto nemočno življenje. Tako Bog 
postane človek, postane celo otrok. 
 Po: A. Schwarz, Moj resnični božič

»Preseneti svoje 
z darilom!« 
Takšna in podobna vabila nas v teh 
dneh nagovarjajo iz izložb, s plaka-
tov, reklam … Mnogi zares podleže-
jo skušnjavi. Tako božično prazno-
vanje postaja vedno bolj le nakup, 
obdarovanje, zapravljanje … Trgov-
ci nas prepričujejo, da nam bo to, 
kar ponujajo, prineslo srečo v teh 
prazničnih dneh. Prepričujejo nas, 
da je to, kar pro izvajajo, najboljše. 

Ravna tudi Bog tako? Kakšna 
merila uporablja on pri izbiri?

Koga in kako izbira Bog? 
Vsi, ki jih je Bog izbral za svo-
je sodelavce, so ljudje, ki so precej 
podobni sodobnim kristjanom in 
običajno ne presegajo družbenega 
povprečja. Vidimo, da je Bog izbiral za 
sodelavce pri odrešenju ljudi povsem 
mimo vseh pravil modernega vodenja 
in zaposlovanja. Pričakovali bi, da bo 
poiskal močne in ugledne osebnosti s 
čim močnejšim družbenim vplivom. 
Izbral pa je npr. Marijo, preprosto, 
mlado podeželsko dekle. Pozneje si 
je Jezus izbral dvanajst apostolov, da 
bi ponesli njegovo sporočilo po vsem 
svetu. To so bili možje s svojimi vrlin-
ami, pa tudi s hudimi napakami. Eden 
od teh ga je izdal, drugi zatajil, spet 
drugi so lobirali za prve sedeže v ne-
besih ... Božični evangelij pove, da je 
za prve oznanjevalce rojstva Božjega 
Sina izbral preproste in neugledne 
pastirje na betlehemski poljani.

Takrat pastirji niso bili dobrosrčni 
starčki, kot so danes upodobljeni v 
jasličnih kipcih. O pastirjih tistega časa 
vemo, da so bili to večinoma ljudje, ki 
niso dobili sebi primernega dela. Na-
jvečkrat ga tudi pretirano iskali niso. 
Danes bi jim rekli priložnostni delavci. 
Kdor je le mogel, se je raje izognil 
trgovanju z njimi, kajti gotovo so 
ga ogoljufali. Bili so ljudje, o katerih 
pravimo: »Ti so pa vsega zmožni!« 
Pastir ni veljal za verodostojno osebo.
Ljudje, ki so slišali o vsem tem, so se 
resnično čudili besedam pastirjev. 
Se je Bog zmotil, ko je za prve 
oznanjevalce izbral ljudi, ki so vel-
jali za povsem neverodostojne, ki 
jih ni mogoče resno obravnavati?
Današnji oznanjevalci 
Moramo se vprašati: Koliko pa smo 
verodostojni mi? Smo kot nekdan-
ji pastirji? Največje presenečenje 
božične skrivnosti je, da si Bog za 
širjenje veselega sporočila o rojst-
vu Odrešenika v našem času ne iz-
bira visoko izobraženih in na druge 
načine imenitnih ljudi, ampak ljudi z 
velikimi in majhnimi napakami, ka-
kor nekoč apostole.  Bog nam na ta 
praznik vedno znova oznanja, da 
sva k temu poslanstvu poklicana 
jaz in ti. In to kljub najini omejeno-
sti in omajani verodostojnosti! Torej 
naše slabosti niso nekaj dokončne-
ga. Janez to lepo opiše z besedami: 
»Vsem pa, ki so ga sprejeli, daje moč, 
da postanejo Božji otroci« (Jn 1,12).



NEDELJA, 25. december 2016
    Gospodovo rojstvo - Božič
9.30 za + starše Ivana in Ano Rušnik

PONEDELJEK, 26. december 2016
    Sv. Štefan
9.30 sveta maša
Blagoslov vode in soli.

NEDELJA, 31. december 2016
    Sv. Silvester
18.00 sveta maša SL/DE
Po sveti maši bo možnost, da se 
zadržimo v prostorih pastoralnega 
centra v pogovoru, petju in družabnih 
igrah. Kdor se želi pridružiti, naj se 
pravočasno prijavi. Lepo vabljeni.

SVETE MAŠETRIJE 
DOMAČI OLTARJI
V Cerkvi obstaja zakonska duhov-
nost, ki se razlikuje od duhovniške 
in redovniške. Ta duhovnost uči, 
kako je mogoče ustvarjalno razvijati 
zakonsko zvezo in jo ves  čas negova-
ti. V praksi se to kaže kot skrb za tri 
domače oltarje:
OLTAR MOLITVE 
Oltar molitve, kjer zakonca gradita 
vez z Jezusom Kristusom, ga vabita, 
da vstopi v stvari, s katerimi živita, 
v skupni molitvi pa častita njegovo 
navzočnost med njima.
OLTAR ODNOSA
Oltar odnosa, kjer zakonca gradita 
vez v pogovoru o vseh stvareh sk-
upnega življenja. Oltar pomeni skrb 
za to, da bi delo zunaj doma zakoncev 
ne oddaljilo enega od drugega.
OLTAR DAROVANJA

Oltar obdaro-
vanja, kjer 
zakonca gradita 
vez, ko si del-
ita ljubezen in 
užitke. Na tem 
oltarju zakonca 
sodelujeta z 
Bogom Stvarni-
kom.

Ko skrbita za 
te tri oltarje, 
zakonca post-
opoma odkri-

vata Kristusovo ljubezen, ki prihaja 
k njima, se uteleša v njuno telesnost. 
Pomanjkanje v zavzetosti pri graditvi 
enega od oltarjev – ki je način za gra-
ditev vezi – povzroča njeno oslabitev. 
Zakon tako izgublja pomembno 
dobrino. 
Če se zakonca prenehata truditi 
ustvarjati zakonsko vez, med njima 
izgine ljubezen. 
Zakon tako včasih lahko še vedno 
formalno obstaja, toda ni več resnič-
na skupnost življenja in ljubezni. 
Simboli, ki predstavljajo te tri 
razsežnosti srečevanja zakoncev med 
sabo in z Bogom in ki so osnova za 
pot k uspešnemu zakonu, so: domača 
kapelica, miza in zakonska postelja.
Po: Ksawery Knotz, Seks, kakršnega ne 

poznate (za zakonce, ki ljubijo Boga)

31. december
SILVESTER
O življenju 
sv. Silvestra je 
ohranjenih ve-
liko zgodb in 
legend, manj 
pa zanesljivih 
z g o d o v i n s k i h 
podatkov, čeprav 
je vodil Cerkev v prelomnem obdobju 
njene zgodovine – v času, ko je cesar 
Konstantin dal kristjanom v rimskem 
cesarstvu svobodo in enakopravnost. 
Med vladanjem papeža Silvestra I. 
je Cerkev notranje najbolj ogrožala 
zmota, ki jo je širil Arij: oznanjal je 
nauk, da je Logos (učlovečena Bese-
da) stvar Očeta, s čimer je tajil pra-
vo božanstvo Kristusa. Silvester pa je 
nekaj posebnega predvsem zato, ker 
je eden prvih svetnikov, ki niso bili 
mučenci. Upodabljajo ga s papeškim 
križem in tiaro, z angeli in s knjigo. 
Svetnik je zavetnik domačih živali in 
priprošnjik za dobro krmno letino.

Kako bi mogel opisati srečo tistega 
zakona, ki ga Cerkev združuje? 

Kakšen jarem: 
dva verujoča, 

združena v enem upanju, v eni želji, 
v eni obliki življenja, v enem služenju. 

Nikakršne ločenosti 
v duhu, nikakršne v mesu, 

temveč zares dva v eneme mesu.
Kjer je meso eno, je en tudi duh.

(Tertulijan)

Samo eno nam manjka, 
eno, ki je vse: 

da bi bolj zaupali 
življenju kot imetju, 

bolj soncu kot lastnim lučem, 
bolj Bogu kot lastnim močem.

(p. Pavle Jakop)

Tisto noč, 
ko se je v hlevu 
zaslišal jok nežnega novorojenčka, 
so zvezde na nebu svetlo sijale. 
Marija je svojemu sinku 
dala ime Jezus, 
kakor ji je naročil angel. 
Povila ga je v tople plenice 
in ga položila v jasli. 
Bil je kot vsi drugi otroci, 
ki jokajo in se hranijo 
in potrebujejo nežnost. 
Vendar pa ni bil kot vsi drugi otroci – 
ker je bil Jezus – Božji Sin.
Marija je strmeč 
gledala svojega otroka,
prevzeta od tega čudeža: 
Jezus, Odrešenik, je bil končo tukaj.
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Jezus, Božji Sin, 
se je rodil v svet, ujet v temo in greh, 

nam sporoča, 
da je njegova edina jed spolnjevanje Očetove volje. 

Očetova volja pa je, 
da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje v Sina, 

ampak bi v njem imel večno življenje.
Kakor v zgodovinskem rojstvu v Betlehemu 
za časa cesarja Avgusta in kralja Heroda 
tudi danes prihaja v svet krivic in izkoriščanja, 
zatiranja in teptanja človekovih pravic, 
v svet ideologij, nacionalizmov in sprevračanja človekovega dostojanstva. 

Tudi danes nam sporoča, 
da nas Bog še vedno ljubi in nas vabi, 
naj si tudi mi prizadevamo za to, 
da bi bil ta svet bolj Božji in s tem tudi bolj človeški. 
V njem ustvarjajmo prostor za Boga, 
da bo v njem tudi v resnici prostor za človeka.
- Naj novorojenemu Božjemu Sinu 
  odprejo vrata naše družine, 

  da bo potrdil njihovo ljubezen, zacelil njihove rane in poživil njihovo upanje.
- Naj bo Novorojeni blizu vsem, 
  ki jih preizkuša bolezen, onemoglost in osamljenost. 
- Naj bo z vsemi, ki bodo v teh dneh morali delati. 
- Naj odpre srca tistih, ki imajo v rokah usodo drugih ljudi, 
  da bodo v njih v resnici prepoznali brate in sestre. 
- Naj objame vse, ki med nami okušajo grenkobo brezdomstva, 
  izgnanstva in begunstva, saj je vse to okušal tudi on sam. 
- Naj razsvetli vse odgovorne v naši domovini, 
  da bodo delali v dobro vseh nas.


