BOŽIČ V MENI, V TEBI

SVETE MAŠE V PRAZNIČNIH DNEH

Vsako rojstvo je čudež in
milostni trenutek, ki
zapolni življenje družine
na popolnoma nov način in usmeri njihova
življenja v novo smer. Kako neskončno mogočen
čudež pa je bilo rojstvo tistega Otroka, ki ga sme
sprejeti vsaka družina in vsako srce. Ko pride
med nas ta Otrok, ki je naš Odrešenik, prinese s
seboj popolno revolucijo naših prizadevanj,
mišljenj, ravnanj, pogledov, odločitev … in to ne
samo enkrat, ampak vsak dan znova. Bodimo
prav vsak dan pripravljeni na njegov prihod.
Noben čas in noben kraj ni zanj neprimeren, da
se ne bi mogel naseliti vanj, saj želi priti v vsako
situacijo človekovega srca.

SVETI VEČER: ob 17. uri v Zg. Kungoti,
ob 19. uri v Spodnji. Ob polnoči v Zg. Kungoti.

Nekdo prihaja – a ti ga spregledaš!
Nekdo se je namenil k tebi – pa si se pred njim zaprl!
Nekdo potrka pri tebi – pa si zatisneš ušesa!
Nekdo stanuje pri tebi – pa bi ga najraje vrgel ven!
Nekdo bi te rad nagovoril – pa ga prekineš!
Nekdo čaka nate – ti mu obrneš hrbet!
Nekdo ima neskončno veliko časa zate –
pa si vedno zaseden!
Nekdo prihaja – pa vidiš le sebe!
Dokler ta Nekdo še prihaja, imaš še vedno čas, da
postaneš drugačen.
Pomen božiča je prav v tem, da se spet zavemo,
kako nam je Bog blizu. Da se je rodil kot človek prav
zaradi tebe in mene. Z nami hoče živeti skozi vse leto

RAZSVETLI VSE, KI SEDIJO V TEMI
IN
SMRTNI SENCI IN NARAVNAJ
NAŠE
NOGE NA POT MIRU!
Lk 1,79

BOŽIČ - 25. dec.- praznik Gospodovega rojstva:
Maša ob 9. uri Sp. Kungota, 10.30 Zg. Kungota.
26. dec. nedelja Svete družine, čudovit zgled
lepega odnosa v družinah. Posnemajmo jih v
ljubezni, naklonjenosti, zvestobi. Maše Zg. Kungota
ob 9.30, Spodnja ob 8. uri / Ta dan praznujemo tudi
državni praznik – DAN SAMOSTOJNOSTI.
27. dec.: sv. Janez, apostol, evangelist. V svojem
evangeliju razodeva vsemu svetu najgloblje
spoznanje o Bogu. Berimo Sveto pismo. Maši v Sp.
K. ob 9., v Zg. K. ob 17. uri. Blagoslov vina.
28. dec.: sv. nedolžni otroci, mučenci, na njihovo
mogočno priprošnja nas, Gospod, utrdi v veri. Maše
ob 9. v Sp. K., ob 17. v Zg. Kungoti.
31. dec.: silvestrovo, zadnji dan v letu. Naj ne mine
samo v pripravi na veselo praznovanje, ampak
predvsem v tihem pregledu leta, ki je za nami, in v
hvaležnosti za vse, kar se je zgodilo, Vse nam je bilo
dano iz Božje ljubezni. Kakor koli. Zahvalna maša
bo ob 9. uri v Zgornji Kungoti.
1. jan: novo leto, dan miru, slovesni praznik Marije,
sv. Božje matere. Izročimo svoje leto v njeno
varstvo, naj nas vodi in nam pomaga v vsem, kar
nam bo dano. Maša v Sp. Kungoti ob 9. uri, v
Zgornji ob 10.30.
* Izpolnite listek za božični blagoslov! Ne pozabimo
na pogoje PCT, masko, razkuževanje. Hvala.
****************************
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BOŽJA SVETLOBA SE JE DOTAKNILA
ČLOVEKA. NAJ SE V MOČNEM ŽARKU
DOTAKNE VSAKEGA IZMED NAS,
DA BO VESEL IN POGUMEN STOPAL
SKOZI LETO. GOSPODOVA ROKA NAJ
VAS VODI PO VSEH POTEH V LETU
2022.
župnik Ciril
župnijski pastoralni svet
ključarji

KAJ PRAZNUJEM ZA BOŽIČ?

Osrednji decembrski dan,
v katerega je vse ostalo
usmerjeno ali iz njega
izhaja, je prav gotovo
sveti božični dan –
25. december.
Zato je zelo pomembno,
da vsak premisli,
kaj praznuje na božič?
Za marsikoga je božič
predvsem božična
večerja,
družinski praznik, Božiček, toda so še dosti lepše
in bolj vesele stvari, ki jih lahko praznujemo na
božič. Najlepše pri tem pa je, da nas, ko vse to
mine, prazniki ne pustijo praznih.
Ja, seveda, kristjani na božič praznujemo rojstvo
Jezusa, našega Odrešenika.
JEZUSOV ROJSTNI DAN
Vendar, če želimo res razumeti pomen tega
dogodka, moramo še dlje in globlje od same
pripovedi o Mariji in Jožefu v revnem hlevu ter od
pastirjev in angelov.
Bog je želel človeka rešiti greha in smrti.
Odločil se je, da bo to naredil kot eden izmed nas.
Da bo delil naše življenje. Vključno s trpljenjem in
smrtjo. Tako se je Bog, ki je popoln, vsemogočen in
večen, Stvarnik in Vladar, iz ljubezni do tebe in mene
popolnoma ponižal in se učlovečil. Postal je človek.
Stvarnik je postal del tega, kar je ustvaril!
Bog se je ponižal pred človekom in za človeka!
Ta dogodek po svoji veličini presega celó
stvarjenje sveta. In vse to samo zato, ker te ima
Bog tako zelo rad. S teboj hoče živeti. In
resnično je živel kot človek z vsemi težavami, s
katerimi se danes srečuješ tudi ti. Še več.
Bližine nam Bog ni pokazal samo z enkratnim

dogodkom, ampak po smrti na križu in
vstajenju večno ostaja z nami. S teboj in z
menoj.
BOG PRIHAJA TJA, KJER SMO.
V razpoloženje, odnose, situacije, v katerih smo. Tja
hoče prinesti luč, toplino, odrešenje. Predvsem pa
zagotovilo, da je On vedno z nami, kjer koli smo.
Nikoli nas ne pusti samih, saj je EMANUEL – Bog z
nami. Daje nam življenje, zrak, dihanje, prostor, dan
in noč ...
Kaj pa imamo sami od sebe, kar nam ni dano?
Pravi nam: "Drag si v mojih očeh, spoštovan in
te ljubim. Ne boj se, saj sem jaz s teboj."
(prim. Iz 43,3-5)

bleščeča božična drevesa, ki so se letos zelo zgodaj
prižgala po naših mestih in že tudi po domovih, vsa
bujna razsvetljava mest, ki je postala marsikje le cilj
turističnih potovanj in obiskov, vse to v srcih ljudi ne
more prebuditi tistega notranjega veselja, kar
verujočemu človeku prinaša božično sporočilo o
učlovečenju Božjega Sina.
BOŽIČ ŽIVIŠ SKOZI VSE LETO.
V teh svetih dneh se potrudimo, da se ne bomo
ustavljali le na površini, ampak utrdili vero v
sporočilo o razodeti Ljubezni in širili in živeli
ljubezen v medsebojnih odnosih. Potem se bodo
uresničila tudi božična voščila o veselju in miru in
želje o blagoslovu, ki jih drug drugemu izrekamo
tudi za novo leto.

SVETI VEČERI
Po tradiciji obhajamo tri svete večere (Božič,
Novo leto, Sveti trije kralji). Na predvečer
praznika pokropimo, pokadimo domove in
molimo za božji blagoslov.
BLAGOSLOV IN MOLITEV NA SILVESTROVO
In ne pozabimo, da se jaslice bolj moli, kot gleda. Ob
jaslicah lahko pogosto vidimo ta izrek
srednjeveškega mistika Angelusa Silesiusa:
»Tudi če bi bilo Dete v Betlehemu tisočkrat rojeno,
če ni v mojem srcu, je vse izgubljeno.«
BOG JE NEPREKLICNO Z NAMI!
To je edini, pravi in globoki temelj božičnega
praznovanja in veselja, ki si ga za božične praznike
voščimo. Samo od tukaj priteka ves sijaj božične luči
v mnogokrat tako temno noč človeškega življenja.
Če bi se odtrgali od tega izvira radostne božične
svetlobe, bi kmalu ugasnil tudi njen odsev. Vsa

Bog, naš Oče, ob sklepu starega leta
se ti iz vsega srca zahvaljujemo za
vse prejete milosti in vsak trenutek
življenja: srečen in manj srečen. Vse
to darujemo tebi in te prosimo,
blagoslovi nas, naše življenje in naš
dom, da nas bo vse, kar se v njem dogaja in se bo
dogajalo, vodilo k tebi. Po Kristusu, našem
Gospodu. Amen.

Potem vsi skupaj (če med kropljenjem nismo
molili) molimo: Oče naš, Zdrava Marija in
Slava Očetu.

