
 
 
 
 
 

(ne) razumevanje(ne) razumevanje(ne) razumevanje(ne) razumevanje    
 

 
Ko nekoga ali nekaj sodimo ali obsojamo, skušamo zaznavna dejstva 
analizirati s pomočjo svojega razuma, zato, da bi doumeli resnico in če se 
resnica ne sklada z našimi standardi, to resnico zavržemo kot napačno.  
 
Toda v Boga je nemogoče priti s pomočjo razuma. Ker je vse, kar se tiče vere 
nemogoče razumeti. In tisti, ki poizkuša vse razložiti, vse razumsko analizirati 
in spraviti v predalčke, se mu bo zmešalo. Norišnice so polne ljudi, ki so 
skušali stvari in zadeve razumeti (G.K. Chesterton) še posebej pa verske. 
Ljudje v norišnicah so izgubili vse, razen razuma. Pregovor lepo pravi, da je 
med genijem in norcem samo korak. In da pridemo do Boga, ter skupaj z Njim 
živimo potrebujemo vse ostalo, razen razuma. 
 
Ljubezen nasprotuje razumu. Ko se človek zaljubi ima vse razen razuma. Kar 
vprašajte kako bogato gruntarsko mamo, ko se njen ljubi sinček zaljubi v 
navadno deklo. In pri ljubezni do Boga je prav tako. Vsi mučenci in pričevalci 
naše vere, so v očeh sveta nori. 
 
In učlovečenje Božjega Sina, ki se zgodi na Božič je z vidika nadnaravnih bitij 
nekaj popolnoma nerazumljivega. Hudič očita Bogu, da nerazumljivo ljubi 
človeški rod. To mu gre tako na živce, da na vsak način skuša to učlovečenje 
preprečiti ali celo uničiti to, kar je Bogu najljubše.  
 
Bog nam na Božični dan sporoča: Ne skušaj me razumeti, skušaj me samo 
sprejeti. In advent pomeni našo pripravo, naš trud, da bi sprejeli tako Božjo 
ljubezen, kakor posledično ljubezen vsakega človeka, ki nam jo nudi.  
 
 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXVIII., št. 12,         
1. december 2018 
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TRKANJE 
 
Jezus pravi: »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam 
bo odprlo!« (Mt 7,7). Običajna razlaga tega Jezusovega naročila je, da 
moramo nenehno, neutrudno prositi, iskati in trkati. Vendar je lahko v 
adventnem času vloga malce zamenjana. Ni namreč samo človek tisti, ki prosi, 
išče in trka. V adventnem času to počne Bog. Kajti adventni čas predstavlja 
tisto pot, ki jo Marija in Jožef naredita, ko gresta proti Betlehemu, ko iščeta in 
prosita nekoga, ki bi jo sprejel, kajti Marija je na koncu svoje nosečnosti in bi 
kmalu morala roditi Odrešenika. A zanju v mestu ni prostora (prim. Lk 2,7). 
 
V adventnem času Bog trka na duri naših src in življenj, išče in prosi, prosi, da 
bi ga sprejeli. Bog prekipeva od ljubezni, ne more več zdržati. Želi ljubiti in 
želi biti ljubljen. Ne zadovolji se več zgolj s plahimi pogledi preko barja in luž. 
Svojo ljubezen želi izpovedati, želi jo deliti, želi biti koristen. Zato hodi okoli 
in trka, in prosi in išče nekoga, ki bi ga sprejel. A zanj v mestu ni prostora 
(prim. Lk 2,7). 
 
Ni prostora za ljubega Boga. Ni prostora za ljubezen. Ni prostora za Odrešenje. 
Ni prostora za življenje. Tu je na mestu, tista prilika o tistem človeku, ki se je 
veselil produktov svojega dela: »Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od 

tebe, in kar si pripravil, čigavo bo? Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni 

pa bogat pred Bogom.« (Lk 12,13-21). Človeku je lahko v petih minutah 
odvzeto vse. A tisto, kar mu nihče ne more odvzeti je vera, je Bog, je ljubezen. 
Če imaš to troje imaš vse. A če v tvojem srcu, v tvojem življenju, v tvojem 
mestu ni prostora (prim. Lk 2,7)? 
 
Poizkusimo se v adventih premišljevanjih postaviti v vlogo Boga, v vlogo 
Marije in Jožefa, ki iščejo in trkajo, prosijo za prostor v našem srcu, v našem 
življenju. Adventni čas so milostni trenutki, namenjeni temu, da v svojem srcu, 
v svojem življenju pripravimo prostor za Boga. Večina od nas že ima prostor 
za Boga v svojem srcu. A preko tekočega leta svoje srce napolnimo tudi z 
drugimi rečmi in tako v našem srcu, našem življenju lahko postane gneča. V 
gneči pa ni prijetno bivati.  
 
Kako torej napraviti prostor v svojem življenju in kako sprejeti Boga? 
 



 3 

1. Jezus se učloveči, to je, med nas pride najprej kot človek. Marije in Jožefa 
niso sprejeli, ker niso vedeli, kdo sta. Če bi vedeli, da Marija pod svojim 
srcem nosi Božjega Sina in bodočega Odrešenika sveta, bi se zanj najbrž 
grebli. Tako Bog trka na naša srca preko raznih ljudi, najraje preko tistih, v 
katerih zagotovo ne prepoznamo Božjega obličja. To so vsi tisti ljudje, ki 
niso po naših standardih, ki ne izpolnjujejo naših pričakovanj, pa kljub temu 
hočejo biti z nami. Marija in Jožef sta bila revna popotnika, ter nista obetala 
bogatega plačila, poleg tega je bila Marija noseča – za marsikaterega 
takratnega gostinca dodatno breme.  

 
2. Marija »so se dopolnili dnevi, ko naj bi rodila« (Lk 2,6), se pravi je bila v 

visoki nosečnosti, potrebovala je pomoči, usmiljenja, človeške dobrote. 
Vendar dobrota ni samo to, da mi naredimo dobro delo. Dobrota je to, da 
dobro delo omogočimo, da dobro delo dopustimo. S tem, ko je Marija trkala 
na betlehemska vrata, je želela tudi drugim omogočiti dobro delo. Težko je 
prositi za pomoč, še posebej tujce. Še težje je ponuditi pomoč, najtežje 
sprejeti. Toda to prinaša ogromne milosti v naše življenje, ki pa so jo 
betlehemčani zamudili, ker v njihovem mestu za dobroto ni bilo prostora. 

 
3. Končno je rodila sina Jezusa, »ga povila in položila v jasli« (Lk 2,7) 

Umazan hlev je sprejel Marijo in Jožefa. V umazanem hlevu je Jezušček 
našel svoje prvo bivališče. Ponudimo Bogu svoje življenje, ni pomembno, 
kakšno je. To pa napravimo tako, da se trudimo z obiskovanjem svetih maš, 
tudi tedenskih, saj je adventni čas, milostni čas, tudi med tednom. Ko 
duhovnik na začetku darovanja prime pateno s hostijo in kelih z vinom in 
vodo molimo:  

 
»Hvaljen Bog, Gospod vesolja. 
Po tvoji dobroti smo prejeli ta 
kruh, tebi ga prinašamo: sad 
zemlje in človeških rok, naj nam 
postane kruh življenja – Bogu 
čast in hvala vekomaj. / Hvaljen 
Bog, Gospod vesolja. Po tvoji 
dobroti smo prejeli to vino, tebi 
ga prinašamo: sad trte in dela 
človeških rok, naj nam postane 
duhovna pijača – Bogu čast in 
hvala vekomaj.«  

Podobno pravi cerkvena pesem: 
 
Darujemo, Gospod, vse svoje ti radosti, 
ker sam največja naša si radost. 
Darujemo, Gospod, vse svoje ti 
bridkosti, saj sam trpel največjo si 
bridkost, saj sam trpel največjo si 
bridkost! 
 
Darujemo, Gospod, ti drage sestre, 
brate, vse njih molitve, delo in skrbi. 
Da verovali vsi, zaupali bi vate, ljubili 
s čistim srcem te vse dni, ljubili s 
čistim srcem te vse dni.  
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S temi bogoslužnimi gestami, ter s temi bogoslužnimi besedami, mi Bogu 
darujemo svoje delo, svoje življenje. Kruh na tisti pateni predstavlja vse kar 
se v človeškem življenju da prijeti, vino pomešano z vodo, pa predstavlja vse 
kar človek v življenju občuti: trpljenje in bolečino, veselje in hvaležnost. To 
dejanje ni samo dejanje duhovnika temveč je to dejanje vseh vernikov 
zbranih pri sveti maši. Duhovnik v imenu vseh dvigne kelih in pateno, ter se 
v imenu vseh Bogu zahvali. V imenu vseh daruje, in vsak s tem ponudi 
Jezusu hlevček svojega življenja in srca. 
 

DRUŽINSKI VENEC 
 
Adventni venec je klasična družinska krščanska adventna dekoracija. 
Blagoslovili jih bomo na prvo adventno nedeljo 2. decembra pri vseh svetih 
mašah v župnijski cerkvi, zato jih ta dan prinesite s seboj. Ampak da to ne bo 
samo dekoracija, nas adventni venec vabi, da se okrog njega zberemo kot 
družina, ter se z molitvijo, pesmijo in premišljevanjem pripravljamo na 
Božični praznik. Štiri svečke predstavljajo štiri tedne pred Božičem. Vsaka 
svečka ima svoj pomen, v skladu z Božjo besedo posamezne adventne nedelje. 
 
Prva svečka nas opozarja: »Varujte se, da vam sŕca ne bodo obtežena z 

razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame 

iznenada kakor zanka. Prišèl bo namreč nad obličje vse zemlje. Zato čujte in 

vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti 

pred Sina človekovega.« (Lk 21, 34-36) Evangelij nas vabi k čuječnosti, to je 
zavestno se truditi ohraniti mir v svojem srcu, v svojem življenju, v svoji 
družini. Poizkušajte skleniti, da bo morda v prvem tednu vsak malo stisnil 
zobe, za blagor bližnjega, se morda odpovedal, kakšni vsakodnevni dobrini, 
saj s tem, ko se zadržimo nastane neko fizično pomanjkanje, kar omogoči 
duhovno napolnitev. Ker pa seveda živite v družinah, to ni pretežko, saj lahko 
drug drugega spodbujate in drug drugemu dajete zgled.  
 
Druga svečka nam kliče: »Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj 

bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje« (Lk 3,5-6). Če smo 
se pri prvi svečki dobro odrezali, bomo drugo z veseljem prižgali, saj nam 
govori o naših medsebojnih odnosih. Ta svečka nam želi osvetliti pot, da bi 
videli, kje lahko naše odnose zravnamo in napravimo gladke, bodisi v družini, 
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bodisi v med sosedskih odnosih, v službi, v šoli … Druga svečka je svečka od 
puščanja in sprave. 
 
Tretja svečka je svečka hvaležnosti: »ampak bodite zadovoljni s svojo plačo« 
(Lk 3,14) pravi Janez Krstnik vojakom. Biti zadovoljen sam s seboj, s svojimi 
bližnjimi je naslednja stopnja odpuščanja in sprave. Biti zadovoljen s tistim 
kar si in kar imaš, je pot hvaležnosti, ki odpira srca še za večje dobrine, ki 
nam jih Bog želi preko Jezusa dati. Kdor je hvaležen je sposoben ljubiti 
dobrotnika, ki mu vse kar ima omogoča in daje. 
 
Četrta svečka, ob ostalih treh svečah, da že kar veliko svetlobe. Toliko, da 
lahko prepoznamo obraze naših bližnjih, s katerimi se srečujemo in molimo: 
»Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem 

telesu od veselja zganílo.« (Lk 1,44). Poizkusite v svojih bližnjih prepoznat, 
da so dar od Boga. Dar ob katerem se boste od veselja poskočili, kot je 
poskočil Janez Krstnik v Elizabetinem trebuhu, ko je zaslišal Marijin glas. 
Človek lahko sprejme Boga ali bližnjega samo takrat, ko se ga razveseli, ko 
zanj pomeni dar iz nebes.  
 

SVETI MIKLAVŽ 
 
Kakor vsako leto bomo tudi letos obhajali praznik krščanskega 
obdarovanja. Vse naše življenje je dar od Boga, drug drugemu 
smo dar, ki razveseljuje, tolažbi, spodbuja, daje upanje. Sveti 
Nikolaj se je celo življenje podarjal. Najprej je po smrti staršev 
razdelil svoje premoženje in svoje življenje podaril Cerkvi, kot 
redovnik, nato kot duhovnik, nazadnje kot škof. Zaradi vere je bil 
večkrat preganjan in v zaporu. Sedaj pa se razdaja kot priprošnjik 
v nebesih.  
 
Najprej ga bomo počastili, kot veleva tradicija v sredo, 5.12. ob 
18-ih, ko bo otroke razveselil s skromnim darom (otroke čim prej prijavite v 
župnišču). Vabljeni tudi, ko obhajamo liturgični praznik, 6. decembra. 
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SVETI AMBROŽ 
 
Čebele so naše prijateljice. Tako nekako se glasi znana  popevka. In res, znanost 
opozarja, da je človeštvo zelo odvisno od čebel. Njihova nesebična marljivost in 
zvestoba domače čebelnjaku nam je lahko marsikdaj za zgled. Ti dve lastnosti: 
marljivost in zvestoba so bili tako očitni pri svetem Ambrožu, da je postal kar zavetnik 
čebelarjev, čebelnjak pa njegov atribut (razpoznavno znamenje) 

 
Sveti Ambrož je bil državni namestnik v Milanu v 4. 
stoletju. Ker je svojo službo opravljal nepristransko, ker 
se je trudil biti skrajno  pravičen za vse strani, so ga 7. 
decembra 374 izvolili za Milanskega škofa, ko je bil star 
komaj 35. let. Kot škof je nenehno branil pravice 
zatiranih in bil zato oholim ljudem trši opominjevalec. 
Ni pa bil samo dejaven na cerkveno-političnem področju, 
bil je odličen teolog in duhovni pisatelj. Zapustil nam je 
bogato zbirko bogoslovnih spisov, pridih in pisem. 
Njegovo duhovno bogastvo je bilo tako močno, da se je 
ob njegovih pridigah spreobrnil Avguštin, ki je kasneje 

tudi postal škof in svetnik. Oba imamo naslikana na stropu župnijske cerkve v Dolenji 
vasi.  
 
Ambroževa zvestoba Cerkvi, je podoba zvestobi čebel do matice in domačega 
čebelnjaka, Ambroževo marljivo življenje in delo pa  podoba nesebične marljivosti 
čebel. Da bi se Bogu zahvali, tako za zapuščino svetega Ambroža, kakor tudi za to, da 
imamo čebele, ter obenem, da bi našim čebelnjakom zagotovili Božji blagoslov in 
varstvo bo možno, 
 
 v nedeljo, 9.12.2018 popoldne prejeti Ambrožev blagoslov. Kdor želi 
svojim čebelam in čebelnjakom Božjega blagoslova naj mi to vsaj en dan prej 
sporoči, bodisi osebno ali preko tel.: 031/347-427.  

Župnik bo zagotovo v župnijski pisarni: 
� v ponedeljek od 1700 do 1730  
� v petek od 1600 do 1700 

 
Na cerkvene in državne praznike ni uradnih ur! 
 
Možnost za sveto spoved: 

� prvi teden v mesecu pol ure pred večerno sveto mašo 
� v četrtek in petek pred večerno sveto mašo 
� vsak petek med 1500 in 1530 

 

Prejem ostalih zakramentov: 
 za sveti krst: druga nedelja v 

mesecu 
 sveti zakon: prijaviti vsaj mesec 

dni pred poroko v župnijski 
pisarni 

Za bolniško maziljenje in sveto 
spoved ni uradnih ur! Lahko se 
oglasite v župnišču oz. dogovorite 
za termin preko tel: 031/347-427 
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MAŠNI NAMENI OD 1.12.2018 DO 31.12.2018 
 

   

Sobota, 1. december Eligij  

ob 8-ih v Dolenji vasi  adventna delavnica od 9-ih do 
12-ih   

   

Nedelja, 2. december 1. adventna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane ofer-za obnove 
 ob 10-ih v Dolenji vasi  

ob 20-ih v Dolenji vasi  v zahvalo   
   

Ponedeljek, 3. deceber Frančišek Ksaver  

ob 18-ih v Dolenji vasi v zahvalo za življenje Adoracija od 21-22 
   

Torek, 4. december Barbara  

ob 18.00 v Dolenji vasi   
 za zdravje in Božji blagoslov oddana  
   

Sreda, 5. december  Sava  

ob 8-ih v Dolenji vasi  Miklavžev večer ob 18-ih 
 v zahvalo oddana  
   

Četrtek, 6. december Nikolaj  

ob 18-ih v Dolenji vasi  Češčenje ob 17.30 
   
   

Petek, 7. december Ambrož  

ob 18-ih v Dolenji vasi Angela Bolha Prvi petek 
 družina Bolha, oddana Ura usmiljenja ob 15-ih. 
   

Sobota, 8. december Marijino Brezmadežno spočetje  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
ob 10-ih v Dolenji vasi   

   

Nedelja, 9. december 2. adventna nedelja  

ob 8-ih v Dolenji vasi za žive in pokojne farane blagoslov čebel in 
čebelnjakov ob 10-ih v Dolenji vasi  

ob 20-ih v Dolenji vasi   
   
   

Ponedeljek, 10. december Judita  

ob 18.00 v Dolenji vasi  Adoracija od 21-22 
   

Torek, 11. december Damaz I.  

ob 8.00 v Dolenji vasi   
   
   

Sreda, 12. december Amalija  
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ob 18.00 v Prigorici   
   

Četrtek, 13. december Lucija  

ob 18.00 v Dolenji vasi  Češčenje ob 17.30 
   

 

Petek, 14. december Janez od Križa  

ob 18.00 v Dolenji vasi  Ura usmiljenja ob 15-ih . 
   
   

Sobota, 15. december Kristina  

ob 8.00 v Dolenji vasi   
   
   

Nedelja, 16. december 3. adventna nedelja  

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
 ob 10-ih v Dolenji vasi  

ob 20-ih v Dolenji vasi   
   

Ponedeljek, 17. december Hijacint  

ob 18.00 v Dolenji vasi  Adoracija od 21-22 
   
   

Torek, 18. december Gacijan  

ob 8.00 v Dolenji vasi   
   
   

 
   

Sreda 19. december  Urban III.  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
  
   

Četrtek, 20. december Evgen  

ob 18-ih v Dolenji vasi  
  Češčenje ob 17.30 
   

 
   

Petek, 21. december  Peter Kanizij  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
Ura usmiljenja ob 15-ih.  v dober namen, oddana 

   

Sobota, 22. december Frančiška Cabrini  

ob 8-ih v Dolenji vasi  
   
   

 

   

Nedelja, 23. december 4. adventna nedelja  

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
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ob 10-ih v Dolenji vasi  Spovedovanje ob 14-ih 
ob 20-ih v Dolenji vasi   

 
   

Ponedeljek, 24. december Adam in Eva  

ob 7.30 v Dolenji vasi  Sveti večer 
   
   

Torek, 25. december BOŽIČ  

ob 00.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 8.00 v Dolenji vasi   

ob 10.00 v Dolenji vasi   

   

 
   

Sreda 26. december  Štefan  

ob 8-ih v Dolenji vasi v zahvalo Blagoslov konj ob 14-ih 
ob 10-ih v Dolenji vasi  

   

Četrtek 27. december  Janez, apostol  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
  
   

Petek 28. december  Nedolžni otroci  

ob 18-ih v Dolenji vasi   
  
   

Sobota 29. december  David  

ob 8-ih v Dolenji vasi   
  
   

Nedelja 30. december  Sveta Družina  

ob 8.00 v Dolenji vasi za žive in pokojne farane  
ob 10-ih v Dolenji vasi  
ob 20-ih v Dolenji vasi   

   

Ponedeljek 31. december  Silvester  

ob 18-ih v Dolenji vasi  Drugi sveti večer 
  

• V kolikor je prišlo v mašnih namenih do tipkarske napake, se že v naprej opravičujem. Prosim Vas, da me pred mašo na to opozorite.  
• V primeru, da se bodo v tekočem mesecu v cerkvi v Rakitnici vršila kakšna dela bodo maše opravljene v Dolenji vasi. 

 
Ob smrti Bojc Vide je Žagar Vera darovala za Gregorijansko sveto mašo. 
 

OBNAVLJANJE in VZDRŽEVANJE 
 

V mesecu marcu smo zaključili z rekonstrukcijo zvonjenja v župnijski cerkvi. Znesek te 
investicije je znašal: 27.372,25 €   Sedaj pa nas čaka še dokončna obnova podružnične 
cerkve svetega Vida v Rakitnici. Znesek te investicije bo znašal približno 50.000 €.  
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Individualne donacije lahko nakažete tudi na transakcijski račun župnije: 
 
Župnija Dolenja vas 
Strma pot 2, 1331 Dolenja vas 
SI56 0232 1008 9142 471 (NLB d.d.)   
D.št.: 51131021 
 

 Posamezniki in podjetja,  ki so darovali (do 16.11.2018) : 
 darovi iz »rumenega nabiralnika«;  
 Žagar Vera 
 Dejakovi;  

 darovali: 305,13 €. Vsem Boghlonej in Bog povrni! 
 
Zaradi nevarnosti vloma in kraje, so vsi darovi še isti dan položeni na transakcijski 
račun župnije Dolenja vas! 

OPRAVIČILO 
 
Ob pregledu pastoralne dejavnosti v letošnjem letu, sem zasledil, da je iz meni 
neznanega razloga izpadlo praznovanje zakonskih jubilejev. Vsem, ki to 
veliko pomeni se iskreno opravičujem. 
 
Obenem se opravičujem tudi vsem tistim, ki so morda pričakovali več 
živahnosti in dejavnosti na pastoralnem in gospodarskem področju.  
 

župnik 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
 
Osem dni pred Božičem obhajamo Božično devetdnevnico. Ta pobožnost ni 
namenjena samo »ta mladim«, temveč tudi »ta starim«, saj vemo, da jabolko 
ne pade daleč od drevesa in če bomo mi »ta stari« dajali zgled molitvenega, 
pobožnega, duhovnega življenja, bo morda tudi »ta mladim« nekaj pomenilo. .  
 
Božično osemdnevnico bomo začeli v nedeljo, 16. decembra pri vseh treh 
svetih mašah v župnijski cerkvi. Zaključili jo bomo tik pred Božičem v 
nedeljo 23.12. pri vseh svetih mašah v župnijski cerkvi. 
 
Božična devetdnevnica predstavlja tisto neposredno pripravo na Božične 
praznike, h kateri spada tudi prejem zakramentalne odveze (Sveta spoved). V 
času Božične devetdnevnice lahko opravite spoved: 

Vsem, ki boste pripravljeni sodelovati 
se že v naprej zahvaljujem, ter kličem 
na Vas Božjega blagoslova. Bohlonej, 
ter Bog povrni! 
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 vsak dan pol ure pred sveto mašo, razen ob nedeljah dopoldne.  
 v petek 21.12. ob 15-ih  
 na četrto adventno nedeljo 23.12., ob 14-ih ko bo več spovednikov od 

drugod. 

SVETI VEČER 
 
Je eden najlepših večerov v katoličanovem življenju. Zunaj mrzlo, doma pa 
prijetno toplo, praznično okrašena miza, vonj kadila… Na sveti večer, 
katoličani blagoslovimo in pokadimo svoje domove in gospodarska poslopja. 
Družina se zbere k praznični mizi, ter ob molitvi in pogostitvi pričakuje 
Jezusovo rojstvo. Tisti najpogumnejši pa se ob polnoči odpravijo v župnijsko 
cerkev k polnočnici.  
 

BOŽIČ 
 
Pot do človekovega srca je zelo naporna. In Gospod Bog to dobro ve. Zato 
učloveči svojega Sina Jezusa Kristusa. In to se zgodi na Božič. Bog želi priti 
do človekovega srca, želi priti v človekovo življenje. Edino kar ga ovira je naš 
napuh, ki izvira iz naše svobodne volje. Če bi ukinil našo svobodno voljo, 
nobena ljubezen ne bi imela smisla. Bil bi zgolj nagon po preživetju. Bili bi 
navadna žival, ki jo poje druga žival.  
 
Človek pa je ustvarjen za ljubezen. Da ljubi in je ljubljen. Ljubezen se ne 
ozira: na spol, na barvo kože, na družbene in politične karakteristike 
posameznika. Ljubezen je univerzalna, namenjena vsakomur. In kdor je 
sposoben sprejeti človeško ljubezen, bo sposoben sprejeti tudi Božjo: »Kdor 

vidi mene, vidi tistega, ki me je poslal« (Jn 12,45). Sprejmimo Boga na 
Božični dan, da bomo lažje sprejeli tako sebe kot drugega, takšen kakršen je.  
 
Naj Vam dete Jezus prinese v Vaša življenja, Vaša srca, Vaše odnose čimveč 
blagoslova, milosti in miru. Vesel Božič! 
 

SVETI ŠTEFAN 
 



 12 

je bil prvi mučenec naše vere. Prvi je tako ljubil Jezusa, da je bil pripravljen 
zanj umreti. Kamenjali so ga.  Toda nanj najbrž ne bi nihče pomislil, če se ne 
bi kasneje na dan razvila tradicija blagoslova konj. Tudi letos bo blagoslov 
konj, na svetega Štefana dan 26.12.2018 ob 14-ih ob vsakem vremenu (ker se 
je prestavljanje zaradi vremena izkazalo za neučinkovito) 
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