
DRAGI DOBRI 
LJUDJE!   

Prihod Božjega Sina 
med nas niso 
spremljale fanfare. 
Prišel je tiho in neopazno. Zato njegov prihod 
mnogi sploh niso opazili. Bog prihaja med nas, 
da prehodi vso pot človeka, od rojstva do smrti. 
Prihaja, da posveti vsak naš korak, naj bo to v 
veselju, ali žalosti, v vsaki naši situaciji On ni 
samo med nami, temveč je z nami. 

Božič nam želi sporočiti, da se prav v tem našem 
svetu, polnem težav, rojeva v nas, če mu 
prisluhnemo, če zahrepenimo po njegovi bližini, 
če želimo živeti z njim. 

Ob prvem božiču se je rodil v revščini hleva, 
danes prihaja v sodobno revščino naših 
medsebojnih odnosov, revščino naveličanosti 
nad življenjem, v revščino pomanjkanja smisla 
življenja, v naš strah pred boleznijo in težavami.                                                        
Eni se božiča bojijo, kajti prazniki dostikrat 
razgalijo vso revščino, v katero smo ujeti. 

In v ta realizem našega življenja nam angel kliče: 
»Ne bojte se. Glejte, oznanjam vam veliko 
veselje, ki je za vse ljudstvo« (Prim. Lk 2,10). 

To oznanilo je namenjeno prav vsakemu. Jezus 
se je rodil zato, da bi prinesel luč tja, kjer je 
tema, da bi prinesel veselje tja, kjer je žalost, 
upanje tja, kjer se človek utaplja v množici 
problemov. 

Božič je vabilo, da  dopustimo, da se nas 
Odrešenik dotakne! Ko se nas bo dotaknil, se 
bo to prej ali slej pokazalo tudi v našem 
življenju. Božič je praznik Božje bližine, kajti Bog 
izstopa iz sebe, da nam podari svojo ljubezen. 
Ko jo sprejmemo, lahko to ljubezen delimo 
naprej. Na tej poti izmenjave ljubezni najdemo 
moč za življenje, za to, da rastemo v dobrem in 
da postajamo solidarni in odprti za ljudi ob nas. 

Zakaj je današnji dan tako poseben? To je dan, 
ko se zavedamo, da je svet Božji. Vsak dan naj 
bi se zavedali, da je Bog tisti, ki oblikuje in 
ustvarja svet. Spomin na Jezusovo bližino nas 
razveseljuje in opominja, da je vse božje. 
Gospod prihaja k vsakemu. Gospod je v vsem, 
kar nas obdaja. Vsepovsod je, Njegov je svet. Z 
nami je in bo na naši poti. Naj bo ta dan božji, vi 
pa veseli in srečni, da ste božji. Miren in lep 
dan. Uživajte Božjo veličino. 
 

LETO SV. JOŽEFA  (8. 12. 2020 – 8. 12. 2021) 

Papež Frančišek se z 
apostolskim pismom 
»Patris corde (Z 
Očetovim srcem)«, 
ki je izšlo na praznik 
Brezmadežne, 
spominja 150. 
obletnice razglasitve sv. Jožefa, ženina Device 
Marije, za zavetnika vesoljne Cerkve.  

Papež sv. Jožefa ljubeče opisuje kot »ljubljenega 
očeta, očeta v nežnosti, poslušnosti in 
sprejemljivosti; očeta ustvarjalnega poguma, 
delavca, vedno v senci; moža, ki je ostal neopažen, 
moža vsakdanje obzirne in skrite navzočnosti. In 

vendar je njegova vodilna vloga brez primere v 
zgodovini zveličanja«. 

PROSITI JE NEKAJ ČLOVEŠKEGA 

 Ni treba, da nas je 
sram, če molimo samo 
takrat, ko kaj 
potrebujemo. To je del 
naše omejene človeške 
narave, je dejal papež Frančišek. 

Včasih si ljudje mislimo, da ne potrebujemo ničesar, 
da smo samozadostni. Vendar pa slej ko prej vsi 
izkusimo trenutke žalosti, osamljenosti, bolezni, 
izdajstva prijateljev, krivice... Takrat vzkliknemo 
molitev: Gospod, pomagaj mi! Prav molitev namreč 
odpre pot naprej, je dejal sveti oče. Prositi je nekaj 
človeškega. S tem tudi priznamo, da nismo mi 
gospodarji. Takšna molitev nas usmeri nazaj k Bogu. 
On vedno odgovori in vedno posluša vpitje tistih, ki 
ga kličejo. Na nas pa je, da smo potrpežljivi in 
znamo čakati Gospoda.  

»Gospod nas ne obišče le za velike praznike kot sta 
božič in velika noč, ampak vsak dan v notranjosti 
našega srca – če ga le pričakujemo. Večkrat ne 
opazimo, da je Gospod blizu, da trka na naša vrata, 
in pustimo, da gre mimo. Če imamo ušesa polna 
drugih zvokov, ga ne bomo slišali. Biti v 
pričakovanju – to je molitev.  

Ko molimo drug za drugega, smo med seboj najbolj 
povezani, četudi nas korona med seboj oddaljuje. 

In Beseda je postala meso in se naselila med 

nami. Videli smo njeno veličastvo, 

veličastvo, ki ga ima od Očeta kot 
edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Jn 

1,14 



POGOVOR Z BOGOM 

Ti Bog miru, 
Nedojemljivi dogodki pretresajo naš čas. 

Povsod nemoč in živčnost, negotovost in ogorčenje. 
Dnevna poročila o koroni nas                                    

obremenjujejo in utrujajo. 
Pojasnila in razprave ne zadoščajo,                              
pogosto so brez tolažbe in prazne. 

Poleg tega doživljamo še nesmiselno nasilje,                  
grozo in strah. 

Ti Bog bližine, 
pomagaj nam, da bomo pozorni na tvojo tiho 
prisotnost in da ohranimo naše vasi in mesta                  

kot kraje živahnega srečevanja. 
Vidiš naše otroke in njihovo živahno veselje. 
Pomagaj nam, da ostanemo polni zaupanja                        

in vere v prihodnost. 
Zaščiti vse težko obremenjene ženske in moške, 

ki so odgovorni in se trudijo za najboljše. 

Ti Bog življenja, 
prosimo te za vse, ki so zaslepljeni                               

od zavisti in nasilja. 
Podeli spravo vsem, ki so zagrenjeni ali brezbrižni. 

Vse bolne in trpeče okrepi s svojo zdravilno bližino. 
Pomagaj nam, ko se učimo spoštljivo in hvaležno 
srečevati z življenjem v vsej njegovi raznolikosti 

in tako pomagati pomoči potrebnim. 

Ti Bog ljubezni, 
podari nam vztrajnost v dobrem, tolažbo v stiski 

in potrpljenje v izzivih teh težkih dni. 
Pomagaj nam, da te bomo iskali, našli in ljubili. 

Ti naše zaupanje in vir našega veselja, 
zaupamo vate in v moč tvoje ljubezni. Amen. 

"V NJEM ŽIVIMO, SE GIBLJEMO IN SMO."                             
Apd 17,28 

SVETE MAŠE V PRAZNIČNIH DNEH? 

* Da bi varovali zdravje ljudi, so se 
voditelji vseh treh škofij po posvetovanju z duhovniki 
odločili, da svete maše v vseh cerkvah ali kapelah 
metropolije do nadaljnjega še naprej obhajamo brez 
vernikov.                                                                          * 
Verniki ste povabljeni, da obhajanje svete maše 
spremljate po TV, radiu in drugih medijih. Po sveti maši 
ste povabljeni k svetemu obhajilu, za prejem katerega se 
dogovorite z duhovnikom.                                                                     
* Dovoljena je tudi individualna duhovna oskrba, se 
pravi, da verniki lahko po vnaprejšnjem dogovoru z 
duhovnikom opravite 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 Jezusu 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. 

Maša, molitev, spoved, obhajilo in blagoslov:  

Povabljeni ste k osebni molitvi v cerkvi (med 8. in 
17. uro; v določenih urah - po dogovoru - opravite 
sv. spoved – lepo vabljeni, prejmete sveto obhajilo 
in blagoslov.                                                           
Pridite po Božjo hrano!  Pridite k jaslicam!                                                                         
Pogoji za vstop v cerkev: razkuževanje rok, nošenje 
maske, potrebna razdalja.                                                       
Naj Gospod obilno blagoslavlja vse ljudi naše 
župnije.                                                                           
Če kaj potrebujete, pokličite na 041 391 955.                                                                                    
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Župnija Gornja sv. Kungota, župnik Ciril Kocbek, 041 391 955,  
e-mail: kocbek.ciril@gmail.com ,                                                   
spletna stran: www.zupnija-kungota.si 

  

RAZSVETLI VSE, KI SEDIJO V TEMI            

IN SMRTNI SENCI IN NARAVNAJ              
NAŠE NOGE NA POT MIRU!                     

Lk 1,79 

 

 

 

VSAKEMU OD VAS ŽELIM, NAJ BO 

TUDI LETOŠNJI BOŽIČ 
BLAGOSLOVLJEN, LEP IN DOŽIVET! 

V NOVEM LETU 2021 NAJ NAS VSE 
SPREMLJA ZDRAVJE, SREČA                          

IN SEVEDA BOŽJI BLAGOSLOV! 

 

 

http://www.zupnija-kungota.si/
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