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NAŠ LETOŠNJI BOŽIČ
Prebiram odlomke Lukovega evangelija o Jezusovem rojstvu. Zdi se mi, da poročilo
o tem dogodku znam že na pamet. Zdrznem se ob misli, da bistvo Božiča ni v
obnavljanju zgodbe, temveč v odpiranju srca in odmiranju sebi, da bi se
Gospod lahko ponovno rodil v meni. Božična skrivnost o božjem učlovečenju je
vedno ista, hkrati pa je letošnji Božič drugačen od lanskega in od vseh drugih, ker
smo v vmesnem času prehodili določeno pot. Skušnjava vsakoletnega praznovanja
je, da ostanemo zgolj pri zunanjem praznovanju, pri čemer bistvo lahko hitro ostane
zakrito. Letošnji Božič je nova priložnost, da zavestno zakorakamo na pot
odmiranja egoizmu in napravimo prostor za Boga. Božja beseda nam lahko
pomaga izostriti notranje čute, da bi letošnje praznovanje Gospodovega
rojstva razumeli kot trenutek milosti.
V tistem času, ko sta se Marija in Jožef odpravila na pot, da spolnita cesarjev ukaz
o popisu prebivalstva, se je dopolnil čas poroda. Marija je rodila mimogrede … niti
prenočišča ni imela zagotovljenega. Po rojstvu so morali spet naprej na pot v Egipt,
da si rešijo življenje. Gospod se je učlovečil v teku določenega zgodovinskega
trenutka, ko tega ni nihče pričakoval. Zgodilo se je skoraj neopazno. Marija in Jožef
sta kljub dvomom in mnogim oviram odprla svoje srce za Božji prihod in postala
orodje v Božjih rokah. Postala sta sodelavca pri učlovečenju Boga. Bog pride na svet
človeku naproti. To je nekaj veličastnega. Svet je vreden Božjega obiska. Poleg
Jožefa in Marije so še modri, ki kot iskalci razumejo ta dogodek in se gredo poklonit
novorojenemu Odrešeniku. Herod v nasprotju s temi liki ob novici, da je rojen
judovski kralj, zakrkne srce in sklene, da ga umori. Spet drugi lik so pismouki, ki so
razumeli, da gre za izpolnitev prerokbe, vendar ostajajo podobni obcestnim kamnom,
ki kažejo na smer, vendar se ne premaknejo z mesta.
V katerem od omenjenih svetopisemskih likov se prepoznamo? Bomo kot pismouki
ostali zgolj pri vedenju, da se je Jezus resnično rodil … ali se bomo kot sveta družina,
modri in pastirji odpravili na pot. Letošnji Božič naj nas odpre za novost … spravi naj

nas v gibanje … in v raziskovanje neznane poti vere. Ta pot pomeni tveganje, vendar
gremo naprej zaradi gotovosti trdnega upanja in močne vere, ki strah premagata.
Gospod je Emanuel, Bog z nami. Bodimo tudi mi z njim in v občestvu drug z drugim.
Naj bo mir z vami! Andrej Saje, novomeški škof

Pon., 27. 12.
JANEZ
Tor., 28. 12.

NEDOLŽNI OTROCI

Sre., 29. 12.
Božična osmina
Čet, 30. 12.
Božična osmina
Pet., 31. 12.
Božična osmina
Silvester
Sob., 1. 1. 2022
MARIJA, SVETA
BOŽJA MATI
Ned., 2. 1.
2. NEDELJA PO
BOŽIČU

Ob 17. uri
za + Antona Kolmana ter Jelko in Mirana Kolmana
Blagoslov vina
Ob 17. uri
za + Jožefa Miklavca in sina Jožefa
Ta dan doma ni daritve – sv. maše!
Ob 17. uri
za + Ano Jakob
Ob 17. uri
»Hvalodavanje« za vse prejete milosti in dobrote
Sveti večer: blagoslov doma
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Magdaleno Horvat - Kovač
Ob 11.30
za + Vilibalda Ladinika
Ob 8. uri
za + Jožefa Zaveršnika in vse + na Rotovem
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Branka Vodušeka

TRIJE KRALJI Po: P. Millonig, Zasidran v veri
Kralji niso navadni ljudje. So vzvišeni in s privolitvijo nebes kraljujejo svojemu
ljudstvu. Njihova je moč, slava in čast. Če so vrh tega modrega srca, se širi njihov
sloves ali celo nepozabnost. Kako je potemtakem mogoče, da krenejo trije modri z
Vzhoda na pot, da bi našli novega kralja in mu izrekli spoštovanje? Red življenja je
postavljen na glavo … Mogoče je, ker je v srcih kraljev z Vzhoda dozorelo spoznanje,
da je nad njihovim kraljestvom še mogočnejše. Kraljestvo Boga, odrešenja,
večnega mesta. Dozorel je uvid, da se uresničujejo prerokbe o skorajšnjem rojstvu
Odrešenika, kajti znamenj na nebu ni bilo moč spregledati, ne srčne gorečnosti, ki je
naložila odločitev, naj zemeljski kralji poiščejo svojega Gospoda. Tudi Herodova
zbeganost, da bi z rojstvom napovedanega nebeškega kneza utegnil izgubiti prestol,
je modre z Vzhoda svojevrstno opogumila. Vedeli so, da se jim razodevajo velike
reči. Zato jih ni presenetilo, da so našli Zveličarja v hlevu, položenega v jasli.

Razumeli so, da se pravi Bog sklanja do dna človeške bede, da bi prenovil obličje
sveta. Da odrešuje Jezus z zgledom popolne ponižnosti, ki tudi najbolj oholim odpira
možnost za spreobrnjenje. Ko je v betlehemski votlini zablestelo zlato in so se
razširjale dišave kadila in mire, se je revščina kraja spremenila v duhovno palačo.
Navzoče je navdala z velikim veseljem, hvaležnostjo in zmagoslavjem. Vsi Simeoni
sveta so dočakali svoj trenutek. Rojstvo nove zaveze, učlovečenje večne Besede.

Pon., 3. 1.
Sv. Jezusovo ime
Tor., 4. 1.
Angela Folinjska
Sre., 5. 1.
Emilijana (Milena)

Ob 17. uri
za + Marijo Ladinik
Ob 17. uri
za + Ivana Ladineka
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Sveti večer: blagoslov doma
Čet, 6. 1.
SVETI TRIJE KRALJI
Ob 10.uri na Sv. Antonu
GOSPODOVO
za
+
Rozino
Kramljak
ter
brata Albina in Franca
RAZGLAŠENJE
Ob 17. uri
Blagoslov vode
za + župnika Franca Bračiča
Pet., 7. 1.
Prvi petek - ob 17. uri
Rajmund Penjafortski za + Vido Cvetko
Sob., 8. 1.
Prva sobota - ob 17. uri
Severin Noriški
za + Terezijo Turner
Ned., 9. 1.
Prva nedelja – darovanje za potrebe župnij
Ob 8. uri
JEZUSOV
za + Ljudmilo Pušnik
KRST
Ob 10.uri na Sv. Antonu
za + Julijano Verhovnik in vse + na Plužnikarjevem
Prva nedelja po prazniku Svetih treh kraljev, ki jih praznujemo 6. januarja, je nedelja
Jezusovega krsta. Z nedeljo Jezusovega krsta se liturgično konča božični čas,
čeprav ima v praksi bogoslužje božični značaj še vse do svečnice (2. februarja),
ko običajno pospravimo jaslice in prenehamo peti božične pesmi.
… Poročilo iz Svetega pisma (Lk 3,15-16.21-22) …
V razmislek … Janez Krstnik, kot že ime pove, je Jezusa iz Nazareta krstil z vodo.
Pri tem so se zgodile neverjetne stvari: nebesa so se odprla … Božji Duh se je
spustil nadenj v podobi goloba … in … zaslišal se je poseben glas, ki je prijetno
govoril o ljubezni in sinovstvu. Krst takrat. Tedaj se je še nekaj dogajalo! Vera
takrat še ni bila dolgočasna …

Krst danes. Večinoma je v praksi krščevanje otrok, kateremu sledi družinska
“zabava”. Najpomembnejše, duhovno rojstvo človeka in vseživljenjsko prijateljstvo z
Jezusom pa morda komajda opazimo? Ker itak babica to želi … ker je lep obred …
So pa tudi drugačni … Ljudje, ki zavestno ponovno odkrijejo svoje krščanstvo. Krst
sega globoko. Ko smo prejeli krst v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, smo
preustvarjeni. Živeti krščanski poklic pa pomeni: Živeti prvotno svetost!
»Vsakič, ko kdo pride v stik z nami,
mora postati drugačen in boljši človek …« Sv. Mati Terezija
Za osebno spraševanje:
• Ali s svojo svetostjo vžigam srca ljudi za Ljubezen?
• Ali izžarevam Božjo ljubezen, kot luna “izžareva” svetlobo sonca?
Spodbuda … Nedelja Jezusovega krsta je posvečena tudi spominu na naš krst, zato
pri sv. maši običajno obnovimo krstne obljube.
Vsak izmed nas je pri krstu prejel ime po nekem svetniku in s tem dobil zavetnika pri
Bogu. Z imenom smo izročeni v posebno varstvo temu svetniku, katerega ime
nosimo. Zato bi bilo dobro, če bi se vsak izmed nas vsaj na to nedeljo ali na svoj
godovni dan ponovno srečal z življenjepisom svojega nebeškega zavetnika ter se z
molitvijo in obiskom maše Bogu zahvalil, da ga lahko kličemo po imenu.
Ko so na božični večer angeli obiskali pastirje na betlehemskih poljanah
in jim sporočili novico o rojstvu Odrešenika, so pastirji prejeli tudi poslanstvo
angelov, da potem, ko tudi sami obiščejo “dete, povito in položeno v jasli”,
novico nesejo naprej.
Vsako leto se kristjani poistovetimo s temi pastirji in tudi sami stopamo na pot,
da poiščemo tega novorojenega Odrešenika in se prepričamo o njegovem
prihodu, da lahko potem tudi mi postanemo angeli,
poslanci v službi dobre novice.
Naj se nas sporočilo božične noči dotakne, da bomo vesele priče Boga,
ki želi biti z nami! Vesel in blagoslovljen Božič ti/vam želim.
Fredi Mlinarič, župnik
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