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BOŽJE UČLOVEČENJE V MOJEM SRCU  
Jn 1, 1–18  

 

Na božič Bog prihaja v naš svet kot otrok. Ne prihaja kot odrasel človek, pač pa postane otrok, sla-
boten in nemočen otrok. Kot otrok nas Bog želi osvoboditi naše lastne veličine, s katero želimo biti 
kot Bog. Bog prihaja v otroški nemoči, da bi razbil oklep naših src, saj otrok celo zakrknjene in zagre-
njene ljudi pripravi do smeha. Če prihaja Bog k nam kot otrok, pomeni, da moramo z Njim ravnati 
skrbno in nežno. Boga ne moremo otipati. Lahko ga samo zaslutimo v tišini našega srca, lahko se ga 
le nežno dotaknemo na kraju tišine, kamor ne prodreta hrup tega sveta in hrup naših misli. In tako v 
tišini našega srca, v Kristusovem rojstvu, praznujemo lasten nov začetek. Papež Leon Veliki v eni 
svojih božičnih pridig pravi: »Danes lahko začnem na novo, ker se je Bog kot otrok rodil v meni.« Na 
božič praznujemo Božje učlovečenje. Bog postane človek, da lahko mi zberemo pogum in se v resni-
ci učlovečimo, da se spravimo s svojo človeškostjo. In Bog nam na božič pokaže, kako bi lahko uspe-
lo tudi naše učlovečenje. Bog se iz nebes spusti na zemljo. Učlovečimo se samo tedaj, ko v sebi 
združimo oba pola, nebesa in zemljo, ko rečemo da svojemu zemeljskemu obstoju. Bog se rodi v 
hlevu, ne v palači. Bog se želi roditi tudi v mojem hlevu, tam, kjer v meni ni pospravljeno, kjer ne 
diši preveč lepo, v mojem kaosu, na kraju, ki ga naseljujejo živali, moji instinkti in nagoni. Božji Duh 
želi v meni postati meso. Razsvetliti želi vse, in še posebej tisto, kar je v meni zemeljskega, nagon-
skega, strastnega, vitalnega. Hlev pa pomeni tudi revščino. Bog se želi roditi v mojo revščino, tja, 
kjer se upiram lastni praznini in nemoči, v kateri razpiram dlani in se izročam Bogu. Tam, kjer nisem 
nič, želi v meni zasijati Bog v svojem veličastvu. Šele tedaj v resnici postanem človek.             Po: A. Grün 
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DECEMBER 

1 
ČETRTEK 

 
sv. Karel de Foucauld, redovnik 

700 (po namenu)* 

DECEMBER 
2 

PETEK 

 
sv. Kromacij, škof, prvi petek 

1830 molitev pred Najsvetejšim 
1900 + Marijan Starman (otroci) 

DECEMBER 
3 

SOBOTA 

sv. Frančišek Ksaver, duhovnik, 
prva sobota 

1900 + Franc Tavčar 
obhajanje starejših od 900 naprej 

DECEMBER 
4 

NEDELJA 

2. adventna nedelja 700 (za farane, + Jože Papler)* 
1000 ++ starši Barbara in Janez Dolinar 
1500 OBISK SV. MIKLAVŽA 

DECEMBER 
5 

PONEDELJEK 

 
sv. Sava, opat in puščavnik 

1900 + Ivan Cimerman, 
 (++ Franc, Marija in Janko Mohorič, + Marjan Šifrer, 30. d)* 
SPOVED ZA VEROUKARJE v času veroučnih ur 
1930 Svetopisemska skupina 

DECEMBER 
6 

TOREK 

 
sv. Nikolaj (Miklavž), škof 

700 (po namenu)* 

DECEMBER 
7 

SREDA 

 
sv. Ambrož, škof 

1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 (++ Cilka in Franc Brejc, + Janez Balanč, 30. d)* 

DECEMBER 
8 

ČETRTEK 

 
BREZMADEŽNO SPOČETJE  

DEVICE MARIJE 

1900 (++ Hlipovi-Zg. Besnica, + Marija Šerjak)* 
MED SV. MAŠO SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV 

DECEMBER 
9 

PETEK 

 
sv. Valerija, mučenka 

1900 (+ Janez Bešter—Mlinarjev, obl.,  
          ++ Anton in Cilka Tepuš)* 

DECEMBER 
10 

SOBOTA 

 
Loretska Mati Božja 

SB 1900 ++ družina Gorjup in starša Mesec 

DECEMBER 
11 

NEDELJA 

 
3. adventna nedelja 

700 za farane 
1000 + Marija Pintar 

DECEMBER 
12 

PONEDELJEK 

 
Devica Marija iz Guadalupe 

1900 ++ Marija in Slavko Sušnik ter Anton in Neža Janc, obl., 
        + Janez Balanč (Blaščeve) 
NI VEROUKA, vsi veroukarji pridejo k začetku božične 
devetdnevnice 16.12. ob 1900  

DECEMBER 
13 

TOREK 

 
sv. Lucija, devica 

700 (po namenu)* 

DECEMBER 
14 

SREDA 

sv. Janez od Križa,  
duhovnik in cerkveni učitelj 

1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 + Alojzij in Marija Rakovec ter vsi ++ Jureževi 

DECEMBER 
15 

ČETRTEK 

 
sv. Marija di Rosa, redovnica 

700 (po namenu)* 

DECEMBER 
16 

PETEK 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA-BD 

sv. Ado, škof 
1900 (po namenu)* 
VSI VEROUKARJI PRIDEJO K DEVETDNEVNICI 

DECEMBER 
17 

SOBOTA 

 
sv. Viviana, opatinja-BD 

1900 ++ Marija in Alojz Bešter 



 

 
DECEMBER 

18 
NEDELJA 

4. adventna nedelja-BD 700 za farane 
1000 ++ Rosovi 

DECEMBER 
19 

PONEDELJEK 

sv. Urban V., papež-BD 1900 ++ Maks in Marija Frlic, 
         + Marjan Šifrer (sosedje) 
NI VEROUKA 

DECEMBER 
20 

TOREK 

sv. Dominik, opat-BD 1900 + Marija Švegelj 

DECEMBER 
21 

SREDA 

sv. Peter Kanizij, duhovnik-BD 1900 + Marijan Starman (otroci) 
češčenja Najsvetejšega tokrat izjemoma ne bo 

DECEMBER 
22 

ČETRTEK 

sv. Hunger, škof-BD 1900 (po namenu)* 
 

DECEMBER 
23 

PETEK 

sv. Janez Kancij, duhovnik –BD 
 

1900 (po namenu)* 

DECEMBER 
24 

SOBOTA  

SVETI VEČER 
darovanje 

JAM 1800 za farane 
SB 2100 ++ starši Jelar in stari starši Jelar in Sitar 

DECEMBER 
25 

NEDELJA 

BOŽIČ-GOSPODOVO ROJSTVO 
darovanje 

0000 + Milica Papler, obl. 
1000 ++ Jereb in Trebar 

DECEMBER 
26 

PONEDELJEK 

SV. ŠTEFAN,  
DIAKON, PRVI MUČENEC,  

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

700 ++ Štihlnovi 
JAM 1000 za domovino 
NI VEROUKA 

DECEMBER 
27 

TOREK 

sv. Janez, apostol in evangelist 700 + Janez Balanč (Vodovodna zadruga) 

DECEMBER 
28 

SREDA 

Nedolžni otroci, mučenci 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 + Štefan Ošlaj, obl. in god 

DECEMBER 
29 

ČETRTEK 

sv. Tomaž Becket, škof in mučenec 700 (po namenu)* 

DECEMBER 
30 

PETEK 

SVETA DRUŽINA 1900 ++ Kralovi (Zg. Besnica) 

DECEMBER 
31 

SOBOTA 

sv. Silvester 
ZAHVALA ZA PRETEKLO LETO 

1000 + Marijan Starman (otroci) 

JANUAR 
1 

NEDELJA 

Marija, Sveta Božja Mati 
Novo leto-dan miru 

1000 ++ Milan, Janez in Andrej 

Spoštovani farani in vsi ljudje dobre volje, želim vam lep adventni čas, ki je čas priprave na božič. Želim veliko razumevanja v krogu 
družin ter veliko upanja. Naj vas spremlja Bog s svojim blagoslovom. 

Zahvaljujem se za vse, kar storite za župnijsko skupnost. Pred nami je v teh dneh možnost, da po zgledu dobrote sv. Miklavža delamo 
dobro in tako razveseljujemo svoje bližnje, predvsem najmlajše. Bistvo dobrote je tudi, da se človek z njo ne hvali preveč al i pa sploh 
ne, saj zaradi hvaljenja zvodeni dobro dejanje in odprtost srca.  
Letos bomo obisk sv. Miklavža izpeljali v nedeljo, 4.12., ob 15:00 v župnijski cerkvi.  

Povabljeni ste, da naročate mašne namene za meseca januar in februar 2023.  

Vabim vas tudi, da pomagate mežnarici Lučki Knific pri čiščenju cerkve, še posebej v tem predprazničnem času. Vabim vas tudi,  da bi se 
starši veroukarjev in seveda tudi drugi dali na razpolago za čiščenje veroučnih učilnic. Lahko me pokličete, da se bomo dogovorili. 
 

Lepo ste dobrodošli k osebni molitvi vsak dan čez dan, saj je cerkev odprta, vabim pa vas tudi k svetim mašam. Vabim tudi k češčenju 
Najsvetejšega in k spovedi, ki je možna po dogovoru po vsaki sv. maši, v sredo pa med češčenjem.  
 

Vabim vas, da informacije o dogajanju v župniji spremljate tudi na FB župnije in na župnijski internetni strani. 



 

 


