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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Marija pa je rekla angelu:
»Kako se bo to zgodilo,
ko ne spoznam moža?«
Angel ji je odgovóril:
»Sveti Duh bo prišel nadte
in moč Najvišjega te bo
obsenčila, zato se bo
tudi Sveto, ki bo rojêno,
imenovalo Božji Sin.
Glej, tudi tvoja sorodnica
Elizabeta je spočela sina v
starosti; in to je šesti mesec njej,
ki so jo imenovali nerodovitno.
Bogu namreč ni nič nemogoče.«
(Lk 1,34-37)

Odprimo se Božjim načrtom. Sprejmimo
izzive, ki nam jih prinaša življenje.
Z zaupanje v Božjo pomoč in z
našim požrtvovalnim prizadevanjem
lahko naredimo marsikaj velikega.
Kakor je sprva nebogljeno Božje dete
kasneje zraslo v moža,
ki je odrešil svet, tako
smo tudi mi poklicani,
da korak za korakom
dosegamo višje cilje.
Le Božji načrt moramo
biti pripravljeni sprejeti,
nato pa se podati na pot.

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 ži-

valmi, 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.

OB JASLICAH

Evangelist Luka je
s svojo pripovedjo
navdihnil številne
pisce; prav ljudsko slovstvo pozna
mnoge zgodbe o pastirjih, ki častijo
Jezusa. Radi pripovedujejo, kako pastirji prinašajo svoja preprosta darila.
To so zgodbe iz ljubezni do Boga, iz
njih se čuti, kako se ta dogodek dotakne človeškega srca. Vsak od nas
ve, kako lahko otrok človeka očara.
Nežno dete lahko spravi v smeh tudi
zakrknjene može. Za božič pa častimo
prav posebnega otroka, v katerem
je na ta svet zasijalo Božje obličje.
Njegov obraz odseva svetel sij, ki ga
lahko na nek način vidimo v vsakem
otroku: z vsakim otrokom se rodi obljuba, da se naše življenje pomlajuje,
trdota izgublja in se svetlika v temi.
Po: A. Grun, Blagoslovljen božič

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.

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, 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 zajemali iz te božične revščine; če bomo iz zgodbe, ki
se je zgodila, naredili resničnost.

Po: J. Kužnik, Kraljica družine

Po: A. Schwarz, Moj resnični božič

20.12.

NEDELJA * 4. ADVENTNA NEDELJA

* Vincencij * DEVETDNEVNICA

9.00, 10.00 … za + Janeza MAROLTA
… za + Alojza SATLERJA (obl.)
… za + Ido TAVČER
21.12.

PONEDELJEK

* Peter Kanizij, duh. * Dominik S.

* DEVETDNEVNICA

19.00 … za + Cvetka RAKUNA (obl.) in ostale RAKUNOVE
22.12.

TOREK

* Frančiška K. Cabrini, red. ustanoviteljica

* DEVETDNEVNICA

19.00 … za + Marjana TRBOVCA (obl.) ter Stanka in Anico KOŠEC
23.12.

SREDA

* Janez Kancij, duhovnik * Ivo, škof

* DEVETDNEVNICA

19.00 … za + Tomaža DOBRIŠKA (30. dan)
24.12.

ČETRTEK

* Adam in Eva * Irmina (Hermina), dev.

* DEVETDNEVNICA

SVETI VEČER
19.00 … za + Marijo in Mihaela KOTNIK
… za + Majo MOŽINA
… za + Marijo in Antona SVETKO ter Marijo STROPNIK
25.12.

PETEK

* BOŽIČ – Gospodovo rojstvo * Anastazija, mučenka

19.00 … za + Jelico TERGLAV (obl.), dva Petra in
Pavlo PUNGARTNIK ter vse ŠPRONGOVE
… za + Bojana RIZMALA in njegove starše
26.12.

SOBOTA

* Štefan, diakon, muč. * Zosim, pp. * Dan samostojnosti

19.00 … za + Franca ŠTAHLA
… za + Zlatka, Štefko in Jožeta KRONOVŠEK
27.12.

NEDELJA * SVETA DRUŽINA

* Janez, apostol, evangelist

9.00, 10.00 … za + Jožeta in Štefko KAČ
… za + Ivana in Marijo CVENK (obl.) ter vse CVENKOVE
… za + Anžeta KOLENCA in vse KOLENČEVE

* maše bodo darovane zasebno (duhovnik brez navzočnosti vernikov).
Sv. maše z zgornjimi nameni lahko ob označenih urah spremljate v avdio
obliki na internetu: http://89.212.159.162:8000/franciskanilj.mp3 ali
med tednom ob označenih urah v video verziji na internetni povezavi:
https://www.youtube.com/channel/UCfmfnzaD5jtWoy18q1v5hQw/live.
Do srede ob 19. uri tudi na valovih Radia Ognjišče.
Polnost Božjega blagoslova. Naj se Bog rodi v vaših družinah, v vaših
odnosih in prizadevanjih, naj vas varuje pred boleznijo, nesrečami,
nerazumevanjem, da bi vsi začutili, kako lepo je, če je Jezus med nami!
Mirko, žpk. soupravitelj in Jože, dhp.

BOŽIČNI PRAZNIKI

Vlada RS je 16. decembra 2020
izdala preklic nekaterih določb
glede zbiranja vernikov v cerkvah,
vendar so še vedno v veljavi strogi
varnostni ukrepi za zajezitev
epidemije.
Epidemiološka slika glede okužbe
s COVID-19 je na območju naše
Metropolije slaba. Da bi varovali
zdravje ljudi, smo voditelji vseh treh
škofij po posvetovanju z duhovniki
odločili, da svete maše v vseh
cerkvah metropolije do nadaljnjega
še
naprej
potekajo
brez
navzočnosti vernikov. Verniki so
povabljeni,
da
svete
maše
spremljajo po televiziji, radiu in
drugih elektronskih medijih. Po
sveti maši so povabljeni k svetemu
obhajilu za prejem katerega se
dogovorijo
z
duhovnikom.
Dovoljena je tudi individualna
duhovna oskrba, se pravi, da
verniki lahko po vnaprejšnjem
dogovoru z župnikom opravijo sveto
spoved, seveda ob upoštevanju vseh
varnostnih določb.
Po praznikih bomo ponovno proučili
epidemiološko stanje in na temelju
tega sprejeli odločitev glede
obhajanja svetih maš z udeležbo
vernikov.
Letošnji božič bo »betlehemski«, saj
ob Jezus ne bo množic, kakor jih ni
bilo v hlevu ob njegovem rojstvu.
Jezusa pa s postavitvijo jaslic, z
molitvijo in branjem Božje besede

povabimo na svoje domove in On bo
okrepil naša srca ter naredil, da bo
tudi letos zvenela angelska pesem:
Slava Bogu na višavah in na zemlji
mir ljudem, ki so blage volje.
msgr. Alojzij Cvikl D.J,
mariborski nadškof metropolit
msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof
g. Rok Metličar, škofijski upravitelj škofije Celje

Božični večer ali prvi sveti večer je
lepa priložnost za doživeto družinsko
praznovanje. Blagoslov družinskih
jaslic in doma: https://www.iskreni.
net /kako-praznovati-sveti-vecer/.
Že v četrtek zvečer, sploh pa na sam
božični praznik, v petek, 25. decembra,
bo gotovo veliko prenosov svetih
maš po najrazličnejših medijih. Kot
družina prisostvujte pri kateri izmed
njih. Sodelujte!
Tudi v soboto, na praznik sv. Štefana in
v nedeljo, na god sv. Janeza, lahko
družina sama blagoslovi sol in vino.
Blagoslovljeno sol primeša kuhinjski
soli oz. jo potrese po živinski krmi,
vino v nedeljo pa …
PREJEM SVETEGA OBHAJILA

Možnost prejema svetega obhajila je
vsako nedeljo med 9.30 in 10.15 uro
in na praznik v petek med 10.30 in 11.
uro. Potrebno je upoštevati ukrepe za
preprečevanje širjenja epidemije.
MOLITEV ZA DOMOVINO

Od torka, 22. decembra, od 17.30 ure do
srede, 23. decembra, do 17.30 ure bo
pred praznikom samostojnosti in
enotnosti potekala 24-urna molitev in
post za domovino. Zaradi znanih
razmer tokrat po spletu, na YouTube
kanalu Nadškofije Ljubljana.

