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JEZUSOVO ROJSTVO – 
BOG REŠUJE ČLOVEKA

13. december 2020 + številka 95

Zdi se, kot bi se Bog in človek že vse od začetka »igrala skrivalni-
ce«. Po grehu se je človek skril pred Bogom (prim. 1Mz 3,10) in 

najboljše skrivališče mu je nudil prav grob, v katerega Bog živih ne 
more vstopiti. V želji, da bi našel skritega Adama, se je Gospod do-
mislil čudovite rešitve: privzel je človeško telo in postal umrljiv, da bi 
tako lahko šel za Adamom vse do kraljestva mrtvih. Tako se torej tudi 
Gospod skrije v drobno naročje in se rodi v votlini, skrit ... vendar ne 
dolgo. Celotno stvarstvo se razveseli in ne more zamolčati veselega 
oznanila. Najsvetlejša zvezda se premakne in izda skrivališče svojega 
Stvarnika. A Gospod dejansko želi, da bi ga našli, skriva se le pred 
prevzetnimi (prim. Jak 4,6). Prihod Božjega Sina na svet naznanjajo in 
spremljajo nebeške priče, kajti zgolj človeško umovanje ne bi moglo 
prepoznati Boga v tako revnih okoliščinah. Gospod torej noče tvegati, 

da ga ne bi našli, zato pošlje svoje poslance k betle-
hemskim pastirjem in k vsem ljudem dobre volje. 
V božični noči se angelski zbor združi s pastirskim 
zborom v skupno hvalno petje, saj je z učlovečenjem 
Gospod odprl nebesa, združil je nebo in zemljo. 
Kot vidimo, božični praznik ni preprosto „Jezusov 
rojstni dan“, katerega spomin obhajamo enkrat na 
leto. Ni samo nek pretekli dogodek, ampak gre za 
reševanje človeka tukaj in zdaj. Gre za vstop v vso 
celoto, ki zaobjema jaslice in križ, Golgoto in vsta-
jenjski vrt, božje in človeško, ljubezen in bolečino, 
učlovečenje in odrešenje. Kajti Jezus ne bo ostal 
samo otrok in ni samo človek, ampak je tudi pravi 
Bog, ki rešuje. Kako? Tako da objame in prežema z 
ljubeznijo. Zakaj? Ker je to edina vsebina človeka. 
Njegova ljubezen nas dela prepustne Zanj, da lah-

ko prihaja po človeku do človeka. 
Povzeto po delu knjige „BOŽIČ, z mozaiki p. M. I. Rupnika in ateljeja Centra Aletti“

Angel vesel 
iz nebes milo 
pozdravlja 
jo res: Bodi 
češčena, bla-
žena žena, 
Mati si Kralja 
nebes.
Iz pesmi: Zdaj razsv-
teljena je noč.



3. ADVENTNA 
NEDELJA 

13. december

10h (STOPIČE) 

PONEDELJEK
14. december
Janez od Križa
Dušan

18h (STOPIČE) 

TOREK
15. december
Antonija, Krizina in 
druge drinske muč.

8h (STOPIČE) 

SREDA
16. december
Adelajda

ZAČETEK BOŽIČNE DEVETDNEVNICE
18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
17. december
Viviana

18h (STOPIČE) 

PETEK
18. december
Gacijan

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
19. december
Urban V.

18h (STOPIČE) 

4. ADVENTNA 
NEDELJA 
20. december

10h (STOPIČE) 

(PRENOS PO FACEBOOKU  
V ČASU COVID 19)

PONEDELJEK
21. december
Peter Kanizij

18h (STOPIČE) 

TOREK
22. december
Frančiška K. Cabrini

18h (STOPIČE) 

SREDA
23. december
Janez Kancij

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
24. december
Adam in Eva, 
sveti večer

8h (STOPIČE) po namenu
Doma molite ob jaslicah, s kadilom 
pokadite in z blagoslovljeno vodo 
pokropite dom ter skupaj večerjajte. 

PETEK
25. december
BOŽIČ
Jezusovo 
rojstvo

00h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                            župljane
10h (STOPIČE) 

SOBOTA
26. december
Štefan, diakon, 
prvi mučenec

10h (STOPIČE) 

NEDELJA 
SVETE 
DRUŽINE

27. december

10h (STOPIČE) 

Nenavadno obhajanje božiča
Spoštovani župljani. Najbrž bomo tudi božič obha-
jali podobno okrnjeno, kot smo obhajali veliko noč. 
Popolnoma vas razumem, da ne bo tako, kot je bilo 
do sedaj. Prisostvovanje bogoslužju v živo z dušo in 
telesom v zbrani skupnosti je povsem nekaj drugega 
kot pa pred TV sprejemnikom ali računalnikom. Izku-
šnja je omejena. A tudi v teh časih je Bog Emanuel, 
kar pomeni, Bog je z nami. Ne samo da nam je blizu. 
Tudi On ima izkušnjo omejitve. Bog se je ponižal 
in omejil, ko je postal človek. S svojim rojstvom na 
spominja, da se je tudi on sam ponižal in omejil, zato 
da bi lahko vstopil v naše grobove, nas objel in rešil. 
Ljudje imam večkrat svoj prav, ki je kdaj tako močan, 
da skozenj ne more priti nič drugega. Morda pa je 
ravno ta čas omejitev najprimernejši, da vse to polo-
žimo pred Boga kot dar, ki je prvi storil korak v smeri 
naše rešitve. Ki se je prvi ponižal in postal človek. Ki 
je spremenil običaj in še enkrat dokazal, da je neobi-
čajen..., da je izjemen.

Želim vam veselja nad izjemnim 
Božjim korakom, ki ga je Bog 
storil s spustom iz nebes. 
Naj nas spremeni za vedno. 
Blagoslovljen božič!                      Tadej

K zunanji podobi novih tiskanih 
oznanil in o vsebini letošnjega 
cerkvenega leta
Z apostolskim pismom »Patris corde (Z Oče-
tovim srcem)«, ki je izšlo v torek, 8. decembra 
2020, na praznik Brezmadežne, se papež Fran-
čišek spominja 150-letnice razglasitve sv. Jožefa 
za zavetnika vesoljne Cerkve. Ob tej priliki bo 
od danes do 8. decembra 2021 potekalo poseb-
no Leto svetega Jožefa. Na to nas bo celo leto 
spominjala tudi zunanja podoba župnijskega 
tiskanega glasila. 


