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SOPOTNIK
Glasilo župnije Čatež ob Savi

leto: 2022, mesec: DECEMBER številka: 12
 

   LETO:2022 MESEC: DECEMBER  št.12 
 

  

BBOOŽŽIIČČ,,  NNAAJJLLEEPPŠŠII  KKRRŠŠČČAANNSSKKII  PPRRAAZZNNIIKK  

Razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj 
se odpovemo brezbožnosti in posvetnim poželenjem ter razumno,  

                pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku.  (Tit 2,11–12) 
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ADVENT-VESELO PRIČAKOVANJE 

Vse od mojega otroštva me vsak advent spremlja znana stara pesem Vi, 
oblaki, ga rosite. Kot otroka me je ta pesem le očarala, nisem pa vedel, kaj 
pomeni. Kaj pomeni ta stari adventni klic? Rosa je v Stari zavezi pomemben 
simbol. Kaže, kako nebo oplaja zemljo. Rosa ponoči neslišno pada na 
večinoma suha polja. V jutranjem soncu se blešči, njene kapljice spominjajo 
na dragocene bisere. Biser pri Grkih simbolizira ljubezen, pri Perzijcih 
devištvo. Rosa je prispodoba za odrešitev in prenovo življenja.  

V Izraelu je bila rosa, ki je ponoči legala na izsušeno zemljo, vedno znova 
podoba tega, da Bog sam skrbi za ljudi, da z nežno roso svoje Ljubezni 
oplaja tisto, kar je v nas izsušeno, ter iz nas izvablja novo življenje. Naj nebo 
skrivoma in čisto tiho porosi na nas. Mesija ne bo prišel z zunanjo močjo, 
pač pa kot rosa, ki se na zemlji lesketa kot biser in tudi nas preoblikuje v  
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dragocen biser, kakršnega nam je namenil Bog že od vekomaj. Podobno kot 
rosa tudi dež simbolizira Božje oplajanje zemlje.  

Oblaki pa naj ne bi pustili padati le dežju, ki oplaja, pač pa naj bi 
deževali pravičnost. Ljudje, ki nas je posušila in izsušila opoldanska vročina 
našega vsakdana, hrepenimo po Pravičnem, po človeku, ki se popolnoma 
razlikuje od nas, ki je pravičen, pravi, pokončen, ki ustreza podobi človeka. 
Hrepenimo po Pravičnem, ki bo tudi nas naredil pravične, ki bo tudi nas 
vzravnal in nas vodil k pravemu življenju. Čutimo, da bo naše življenje 
uspelo in obrodilo samo tedaj, ko bo ta Pravični prišel k nam in popravil vse, 
kar smo storili narobe, ker smo se odvrnili od Boga.  

Tako v adventu hrepenimo po Odrešeniku, ki ozdravlja naše rane, po 
Mesiju, ki nas osvobaja, po Pravičnem, ki nam omogoča, da živimo prav. 

 

ČČUUJJEEČČNNOOSSTT  VV  AADDVVEENNTTUU  

Mogoče: Veselim se tednov pred božičem – z vso njihovo 
čarobnostjo, velikimi in malimi skrivnostmi ter vonjem po kuhanem  
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vinu in piškotih! Morda pa tudi: Ojoj ..., pošlji voščilnice, pripravi 
darila, kdaj mi bo vse to uspelo? Nekateri morda pomislijo na svetleče 
oči svojih otrok ali vnukov, ko ti nestrpno odštevajo dneve in komaj 
čakajo, da se rodi Jezušček! Mogoče pa tudi: Nič nočem slišati. Moje 
življenje je postalo temačno. Sploh ne vem, kako bi letos praznoval 
božič.  

Da, vse to je lahko: čarobnost, stres, veselje, tesnoba, vprašanja. 
Tako raznolik zna biti advent in nekajkrat se napetost zariše tudi v 
bogoslužju: prepevamo »Čuj iz višav veseli glas« – medtem ko v 
evangeliju slišimo tudi: »Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne 
hišni gospodar« (Mt 24,42). Slednje čisto nič ne zveni kot ‚mili advent‘. 

Kaj pa je pravzaprav advent?  
Alfred Delp, jezuit, ki so ga leta 1945 usmrtili nacisti, pravi: 

»Advent je čas pretresenosti.« V bogoslužju v teh tednih nastopi 
vijolična, barva spokornosti. Nakazuje, da smo iz adventa morda 
napravili nekaj, kar sploh nima kaj opraviti z njim. Advent še ni božič 
– tudi ni ljubek in prijeten. Advent nas želi učiti čuječnosti, da bi na 
novo usmerili pogled ter se pripravili na  Gospodov prihod. Advent – to 
niso svetlo sijoča drevesca, temveč sij male sveče sredi teme. Advent je 
čas, v katerem lahko raste hrepenenje, hrepenenje po polnem življenju, 
po njem, ki prihaja, da prinese pravičnost in veselje! 
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BBOOŽŽIIČČ  AALLII  KKOOMMEERRCCIIAALLAA  
Počasi stopamo v adventni čas. Čas priprave. Vendar. Ko pogledam 

okrog sebe, se sprašujem, kakšen je ta čas priprave. Kaj pripravljam 
jaz? Kaj pripravljajo ljudje v naši družbi? A so to zgolj materialne 
priprave, obilna darila, ki naj jih prinese Božiček, obilno obložena miza, 
za mizo pa ljudje, ki imajo žalostne obraze, ki niso zadovoljni s svojim 
življenjem, s svojimi pričakovanji, ljudje, ki jih hrana ne nasiti in želijo 
še in še in še. In čara Božiča ni.  Ni prostora za Jezusa, za ljubezen, 
bratstvo, kljub smrekici, jaslicam Jezusa ni, ni blagoslova, ni sreče in ne 
veselja.  Je samo fantazija, v kateri živimo, da bi se drugim prikazali v 
lepi luči. 

Jaz pa te nagovarjam po Svetem Duhu, da se zbudiš, da resno 
vzameš pripravo na Božič, da očistiš svoje odnose, svoje poglede, da 
očistiš svojo dušo. Da ti ne bo Jezus rekel, da nisi ne topel ne mrzel, 
ampak si mlačen in da te izpljune iz ust. Stopi na pot, pokaži svojim  
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potomcem, da niso tvoji prapredniki bili vojne zato, da ti danes ne veš, 
kaj bi naredil s svojim življenjem in ga zapravil za sanjarjenje o tem ali 
onem. Pokaži svojim potomcem, da hočeš, da za tabo ostane zgled 
pokončnega človeka, ki odseva Kristusa v svojih mislih, besedah in 
dejanjih.  

Pa boš rekel, da nisi župnik ali redovnica. Ja kljub vsemu  si človek, 
ki je poklican, da dela dobro in kaže zgled svojim potomcem. In ne išči 
izgovorov, kaj vse si že naredil, kaj so ti naredili drugi, niso ti vrnili, kar 
si jim naredil,… ne izgovarjaj se. Niso oni odgovorni za tebe, ti si 
odgovoren za sebe, za svoj rod. Komu ga boš predal, je odvisno od tvojih 
misli, besed in dejanj.  Ne oziraj se nazaj, ne glej na druge, povabi jih 
na pot, ne z avtomobilom, ampak peš z Jezusom, Marijo, Jožefom in 
osličkom in razmisli, kaj moraš počistiti. Imaš čas, da zasiješ, da narediš 
jaslice dobrih, čistih, lepih, veselih, ljubeznivih misli, besed in dejanj. In 
kako bodo vsi veseli, ker si ti vesel, ne za to, ker si dobro jedel in dobil 
fina darila ampak zato, ker si se znova rodil. Veselje, ljubezen, sreča je  
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nalezljiva in Božič postane Božič. In takrat odmeva Slava Bogu na 
višavah in rodi se mir. 

Blagoslovljena je družina, ki čuti utrip Jezusovega srca. Ki moli ob 
jaslicah, poje, bere Sveto pismo in sploh v življenju služi Gospodu.  Tudi 
takih družin je še in potrebujemo še več takih družin, potrebujemo 
skupen utrip, skupno ljubezen, skupno veselje.  Zelo težko je prepričat 
ljudi, da če je Gospod kralj tvojega življenja nimaš strahu, ko pa sam 
voziš in ukazuješ po svojih vzgibih, se vrtiš v krogu in ne moreš izstopit 
iz njega.  Naj bo naš advent skupna hoja, skupna drža, skupna molitev, 
skupno spreobrnjenje, skupna ljubezen, skupna pesem in če kdo na tej 
poti pade, ga poberimo skupaj z ljubeznijo, brez obsojanja. 

 Vsi smo grešniki in rabimo Sv. Duha, da razsvetli naše misli, besede 
in dejanja. In kako žalostno je, da nas fantič blaženi Carlo Acutis, ki je 
umrl star komaj 15 let uči, da  bi morali k spovedi vsak teden, k maši 
vsak dan. In mi kristjani komentiramo, da kaj bi hodili k spovedi, saj 
nismo  nič takega naredili. Vendar se greh  
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začne že v naših mislih, kar preide v nepremišljene besede in še huje, ko 
preide v dejanja. Božja beseda uči, da pred svoja usta postavi stražo, 
kajti bolje je molčati, kot grdo govoriti, ker s tem se omadežuje celo telo. 
Največja zapoved je ne skruni Božjega imena. Ne preklinjaj. In Bog te 
opozarja, da druge opozarjaš, da lepo govorijo. 

In kaj hočeš lepši Božič, kot da z molitvijo, blagoslovom objameš vse 
ljudi, ko jim podariš sebe, svoje lepe misli, besede in dejanja. To rabimo 
vsi, objem Stvarnika preko naši bratov in sester. In takrat se Jezus rodi 
in tvoj trud ni zaman, lučke svetijo v posebni svetlobi,  v tvojo hišo pride 
Gospod in prinese najboljše zdravilo, samega sebe, ki ga ne more 
nadomestiti polna miza in ne kupi daril.  

Dragi brat, draga sestra, sreča je v tebi, če je še nisi odkril te vabim, 
da svoje misli dvignemo visoko, da se povežemo v molitvah, dobrih 
delih, lepih mislih, besedah. Vabim te, da se prepustimo Svetemu Duhu, 
da v nas vžge ogenj Božiča, ki ga bodo deležni tudi prihodnji rodovi. 
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BLAGOSLOVLJENO POT DO BOŽIČA IN BLAGOSLOVLJEN 

BOŽIČ VSEM IN VSAKOMUR Z LEPIMI MISLIMI, BESEDAMI IN 
DEJANJI. Gospod te ima rad takšnega kakršen si, ne prigovarja ti, ne 
obsoja te, ne ugovarja te, ne kaže z prstom za tabo, samo objema te, 
vsak dan te obiskuje in vrata mu odpiraš ali pa pustiš zaprta. 

Kristina Zorko 

MMAALLOO  DDRRUUGGAAČČNNAA  BBOOŽŽIIČČNNAA  ZZGGOODDBBAA  

Ko me kdo sprašuje o božiču – pa naj bodo odrasli ali otroci, me 
pogosto mika, da bi prodala zgodbo, ki sem jo dolga leta »kupovala« 
tudi sama. Tisto, ki me pravzaprav moti. Pa čeprav je lepa, naslikana 
na voščilnicah, uprizorjena v igrah in je bila dolgo zasidrana v meni. 

To je zgodba o paru srednjih let v čistem skednju ali prostorni 
votlini, obdanem z mirnimi in prijaznimi živalmi. V njenem naročju je 
skrivnostno brezhiben bleščeč otrok z velikim nasmehom, ki spi v 
nekakšnem udobnem senu poleg staršev v neki popolni okolici, ob  
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angelskem petju, pod čudovitim zvezdnatim nebom … To je pozlačena, 
hollywoodska različica. A to ni božična zgodba.  

Popolno nepopolna zgodba 

Božična zgodba je tista stara, še iz časov, ko je bilo povsem v redu 
javno govoriti tudi ne tako zelo popolne zgodbe. Je zgodba o najstniški 
mami, tam nekje med 13 in 16 let. Danes bi jo marsikje verjetno 
pospešeno poslali na splav. Dekle, Kristusov prihod ni blaga zgodba 
srečnih ljudi, ki radostno prepevajo. Je pa zgodba, ki nas odpelje v globino, 
v Božji odnos do nas. Najstnica, rodi barabo. Ne zares, a v očeh večine 
ljudi Jezus to vendar je – nekdo, ki ga je treba ubiti, ki je nevaren, ki 
ljudem govori resnico … Je zgodba o zmedenem mizarju, vernem 
človeku, ki postane oče otroka, ki ni njegov, in se zaveda, da bo zato iz 
družbe izločen. Da bo čudak, če hočete.  

Je zgodba o dekletu, ki je porodne bolečine doživljala v umazani 
prosti sobi, morda jami, votlini … nekem prostoru za živino. Je zgodba  
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o tem, kako zibka rešitelja človeštva postane živalsko pojilo za vodo, 
edini ljudje, ki zvedo za njegov prihod in ga spoznajo, pa so revni, 
smrdljivi pastirji. In kar so našli, gotovo ni bil nek bleščeč in tih otrok, 
ampak jokajoče dete, ki se ne more samo prehraniti in držati svoje 
glavice pokonci.  

Bog, ki ga ne prepoznajo verni 
To je zgodba o Bogu, ki ga ne prepozna množica verujočih ali verski 

voditelji in o njem ne pišejo mediji, spoznata pa ga starčka, Simeon in 
Ana, povsem navadna človeka, ki že desetletja čakata, da bo Bog 
odgovoril na njune molitve. Poklonijo se mu tudi trije sveti, verjetno 
presenečeni, da je prišel kot dojenček. Dojenčkom se pač nihče ne 
priklanja. In v tej zgodbi je en kralj kot ga poznajo ljudje, in ta je željan 
moči in ubija otroke.  

Kristusov prihod ni blaga zgodba srečnih ljudi, ki radostno 
prepevajo. Je pa zgodba, ki nas odpelje v globino, v Božji odnos do nas. 
Odnos Boga, ki ni nekje daleč, ampak je pripravljen živeti z nami v tem  
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ranjenem svetu, z nami živeti podrobnosti našega življenja in z nami 
delati nenavadno in nenormalno – ne v prinašanju kratkotrajne 
»božične« sreče, ampak v prinašanju brezkončnega miru, upanja in 
veselja.   

In zakaj vedno pripovedujem to zgodbo? Ker ni sprejemljiva, 
popolna in čista, ampak povsem človeška, realna, resnična, a hkrati 
tako Božja. In prav zato jo praznujemo. 

Tadeja Zapret 
 

BBOOGG  VV  PPLLEENNIICCAAHH  

Edino zatočišče, ki so mu ga ponudili, je bil hlev, kamor so pastirji 
zagnali ovce ob nevihti.  

Gostišče je zbirališče javnega mnenja, žarišče razpoloženj sveta. Hlev pa 
je prostor za žvali in brezdomce.  
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Tja sta se končno zatekla Marija in Jožef. In v samoti mrzlega in 

prepišnega hleva se je rodil Jezus. 
»Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus 

Gospod.« 
Nihče več ni mogel razmišljati o Bogu kot o nekom, ki je daleč ali ‘nekje 

tam zgoraj’. Ko je Marija rodila Jezusa, je držala v rokah Gosta, ki je tudi 
Gostitelj sveta.  

Zavit je bil v platnene trakove, njegova prva postelja so bile jasli, 
napolnjene s slamo, korito, pri katerem se je krmila živina.  

Bog v plenicah? Bog, ki leži v jaslih? 
Nihče si ne bi bil mogel misliti, da bo Bog, ki bo prišel na zemljo, tako 

nebogljen! In prav zato ga toliko ljudi ne uspe najti.  
Samo predstavljajte si … Če bi imeli na razpolago ves svet, če bi lahko 

izbirali, kje in kako boste imeli svojega prvega otroka, kakšen kraj bi 
izbrali? Prvovrstno porodnišnico …? Udobno in toplo okolje …?  

Bog, ki bi si lahko izbral karkoli, pa je izbral najsiromašnejši kraj na 
zemlji. 

Od trenutka svojega rojstva se je Jezus zaročil z uboštvom in 
trpljenjem. 

  

  

  NNEEPPOOZZAABBNNOO  DDOOŽŽIIVVEETTJJEE  
»Moramo pripovedovati o tem, kar smo videli in slišali«, so rekli 

apostoli potem, ko so jih po Jezusovemu vnebohodu zapirali v ječe in 
jim prepovedali govoriti o Jezusu. 

Tudi sam bi rad nekaj povedal o tem, kar sem te dni doživljal. Bil 
sem na tako imenovani konvivenci ali srečanju, ki jih pripravlja vsako 
leto Neokatehumenska pot. Teh srečanj je vsako leto več. Odgovorni iz 
naše skupnosti so se je udeležili v Poreču. Kakih 300 ljudi se nas je 
zbralo iz vseh delov nekdanje Jugoslavije, v lepem hotelu Plavi v Plavi 
laguni. Prišli so celo iz Makedonije, Bosne, Hrvaške in bilo nas je tudi 
okoli 40 Slovencev.  Zbrali smo se torej od Vardarja do Triglava. 

Bila je to dokaj pisana družba. Zbrani so bili tisti, ki so odgovorni 
in soodgovorni v posameznih skupnostih. Prevladovale so mlade 
družine, mlade mamice so prišle s svojimi dojenčki.  
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PPoogglleedd  nnaa  ddvvoorraannoo,,  kkjjeerr  pprriisslluuhhnneemmoo  vveesseelleemmuu  oozznnaanniilluu  
Neokatehumenska skupnost ima po svetu nekaj več kot 120 

semenišč, kjer se pripravljajo na duhovništvo bogoslovci iz vseh koncev 
sveta. Tako so bili med nami bogoslovci iz Peruja, Brazilije, Španije in 
iz drugih predelov sveta. Tisti fantje, ki se odločijo za duhovništvo, se 
dajo na razpolago odgovornim v skupnosti, vodstvo pa jih potem 
pošilja, po razmisleku, v različne konce sveta. Gredo pač tja, kjer je 
pomanjkanje duhovnikov. Tako imajo takšno bogoslovje tudi v Puli in 
to bogoslovje je do sedaj dalo že 85 duhovnikov. V poreški puljski  
škofiji danes delujejo prav duhovniki iz tega bogoslovja. Če  bi ne bilo 
njih, bi bila Istra brez duhovnikov. Neokatehumenska pot ne pozna 
vrtičkanja, ni ozka po svojem pojmovanju ampak gleda na potrebe 
celotne Cerkve. Tako je bila tudi naša konvivenca, zaupana 
duhovnikom iz Španije in Italije, ki že več let delujejo na našem 
področju. Neokatehumenska pot je odprta za življenje. Značilnost teh  
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skupnosti so številne družine. Tako je veliko družin, ki imajo po 10 ali 
več otrok in so v družbi, kjer prevladuje kultura smrti znanilke lepše 
prihodnosti. Tako človek, ki se teh srečanj udeleži, postane pozoren na 
številne noseče ženske. Tukaj se pozitivno govori o družinah, ki imajo 
veliko otrok, žene se ne ponašajo z dragimi ogrlicami, ampak s svojimi 
otroki. Navadno so ti otroci lepo vzgojeni in se tako odgovorno 
pripravljajo na svojo prihodnost. Mnogi med njimi najdejo svoje 
življenjske partnerje prav v teh skupnostih. Tako so lahko ti zakoni bolj 
trdni, ker imata oba enaki svetovni nazor. 

  
PPrriissoottnnii  ssoo  bbiillii  ttuuddii  mmllaaddii  iizz  SSlloovveenniijjee  

Neokatehumenska skupnost je misijonsko naravnana. Njena naloga 
je, da osnuje Cerkev tam, kjer je ni. Pomislimo na mnogotere predele 
na svetu in kako glasno odmevajo Jezusove besede: Pojdite in naredite 
vse narode za moje učence. Ena od teh dežel je gotovo Kitajska, z 
milijardo in 250 milijoni prebivalci. Ustanovitelj te skupnosti,  Kiko, je 
povedal, da potrebuje 25 tisoč družin samo za Kitajsko. Kaj to pomeni?  
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Vsako leto so družine povabljene, da gredo v misijonsko poslanstvo. 

V nek kraj gre nekoliko družin, ki imajo svojega duhovnika. Njihovo 
poslanstvo se začne tako, da najprej s svojim življenjem pričajo za 
Jezusa. Ko pride pravi trenutek, pristopijo k ljudem in jim oznanijo 
veselo novico, da jih Bog ljubi. Posameznike povabijo v svoje skupnosti  
k molitvam in evharistiji. To je za ljudi v brezbožnem svetu nekaj 
novega. Človeška družba hrepeni po Bogu, resnici, upanju. Na tak način 
se gradi nova krščanska skupnost. 

OOddggoovvoorrnnii  iizz  bbrreežžiišškkee  iinn  ččaatteešškkee  sskkuuppnnoossttii  
Sam sem bil priča temu v makedonskem mestu  Komanovo. V tem 

mestu živijo muslimani in pravoslavni. Med njimi ni katoličanov. Nekaj 
družin se je odločilo, da gre živeti v to mesto. Vse te družine imajo večje 
število otrok in njihovo skupno število otrok je večje, kot jih imajo 
nekatere naše župnije. Tako postanejo kmalu opazne, ljudje se začnejo 
zanje zanimati, preseneča jih njihova medsebojna povezanost. Tako so 
posejana semena vere in samo Bog ve, kdaj bodo vzklila. Zdaj so bile te 
družine zbrane v Poreču. Iz njih je sijala vedrina in optimizem, čeprav 
njihovo življenje ni poslano z rožicami. 

In kaj se na teh konvivencah dela? Vsako leto, se odgovorni voditelji 
posameznih držav zberejo na centrali. Tam v poslušnosti Svetemu Duhu 
prisluhnejo, kaj jim Bog govori za ta čas in kaj bi bilo koristno za ljudi.  
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Ta konvivenca je kot neki ogenj in ta ogenj se naj potem raznese na 

vse konce sveta. Tako se na letnih 
konvivencah zbere večje število 
ljudi, tudi po več tisoč. Odgovorni 
oznanjajo veselo sporočilo. To 
sporočilo pa je tisto večno in 
vedno novo, da nas Bog ljubi in da 
nas je Kristus odrešil s svojim 
križem. Vse to pa spremlja moli-
tev, premišljevanje ob sv. pismu,  
hvalnice. Višek srečanja pa je lepo 
pripravljena evharistija, ki je 
veliko duhovno doživetje. Evha-
ristijo spremljajo vsebinsko 
globoke pesmi, močna pridiga in 
odmevi vernikov na božjo besedo. 

V času, ki je tako stresen, ko je 
več pesimističnih novic kot opti-
mističnih, v času kovida, v času, 
ko se načrtno rušijo vrednote, ki 
so dolga stoletja držale po koncu 
človeško družbo, ko so mnogi 
ljudje pozabili na Boga, so takšna 
srečanja obraz večno mlade in 
sodobne Cerkve, ki je znanilka 

novega upanja. Tudi tokrat so se odzvale nove družine, ki so 
pripravljene iti v poslanstvo kamor jih Bog kliče, prijavili so se mladi 
fantje in dekleta za duhovniški poklic in poklic redovnice. Lansko leto 
se je javil študent tudi iz naše novomeške škofije. Vsi smo se razveselili 
te njegove odločitve.  

Optimizem, veselje in veder pogled v prihodnost, je bil odraz tega 
srečanja zavzetih kristjanov, ki bodo veselo sporočilo ponesli v svoje 
okolje. Zato ni čudno, da se je vse skupaj konča z liturgičnim plesom, 
kjer  spregovorita srce in telo. Cerkev bo preživela v malih občestvih, 
kjer bodo njeni člani svojo vero živeli zares. 

SSppoovveeddoovvaannjjee 



18

18 

DDOOŽŽIIVVEETTJJEE  NNAA  LLIISSCCII  

V hiši, kjer ne biva gospodar, se naseli puščoba in tema, umazanija 
in grdobija; napolni se s smetmi in nesnago. Tako je tudi  z dušo: če jo 
zapusti Gospod v spremstvu angelov; jo napolnijo tema greha, 
sramotne strasti in vse kar je nečastnega.  

Gorje poti, kadar po njej nihče več ne hodi. Zatočišče divjih zveri 
postane. Gorje duši, če po njej ne stopa več Gospod in če njegov glas ne 
preganja iz nje divjih zveri duhovne hudobije. Gorje zemlji brez 
poljedelca, ki bi jo obdeloval. Gorje ladji brez krmarja, valovi in vihar 
jo bodo premetavali. Gorje duši, kadar v njej ni pravega krmarja, 
Kristusa. Prepuščeno kruti temi premetavajo valovi strasti. Naposled 
bo oddrvela v kruto pogubo. Gorje duši, kadar nima Kristusa, ki bi jo 
skrbno obdeloval.  Zapuščena duša postane zatočišče mnogih pregreh. 

Vsega tega se zavedajo tudi mnogi kristjani, ki želijo stopiti po poti, 
ki nam jo kaže Kristus. Na nek poseben način so se tega zavedali tudi 
vsi tisti, ki so prisluhnili katehezam neokatehumenske skupnosti. 
Krenili so na pot h poglobitvi svoje vere. Kristusa so vzeli za svojega 
vodnika.Vsak teden se zbirajo k bogoslužju božje besede in evharistiji 
in brez tega si  
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ne morejo zamisliti svojega krščanskega življenja. Krščanska vera 
postane lepa in privlačna šele takrat, ko jo vzameš zares. 

Poleg tedenskih srečevanj 
so še srečanja, kjer se člani med 
seboj povezujejo in postanejo 
družina božjih otrok. Vsako 
leto imamo tako imenovano 
prenosno konvivenco, kjer od-
govorni prenesejo glavne pou-
darke, ki so jih slišali na glavni 
konvivenci v Poreču. 

Tako smo se tudi mi letos v 
novembru zbrali na Lisci. Na ta 
kraj nas vežejo lepi spomini, ko 
smo pri srečanju pred osmimi 
leti izrekli svoj veliki DA. To je 
bila obljuba zvestobe dani be-
sedi. V lepem prenovljenem 

planinskemu domu, smo v treh dneh izvajali duhovni program, pri 
katerem smo vsi sodelovali. Poslušali smo kateheze, proučevali misel iz 
Svetega pisma in srečanje zaključili s slovesno evharistijo. Žal so 
nekateri zboleli prav pred tem srečanjem in so morali ostati doma. 

Zadnjo noč je zapadel sneg in pobelil gorske vrhove. Tudi to je bilo 
posebno doživetje. 

PROGRAM BOŽIČNEGA PRAZNOVANJA 
BOŽIČNO SPOVEDOVANJE 

Božje Dete se je zaman rodilo, če mu ne dovolimo, da se danes rodi v 
naših dušah. Rojeno bo v nas, če bomo v božično praznovanje vključili 
sv. spoved. Čista duša bo tako postala hlevček, kjer bo v jaslih našega 
srca bivalo Božje Dete. Priložnost za sv. spoved bo pri vseh sv. mašah 
na ČETRTO ADVENTNO NEDELJO. Čista duša so naše jaslice za 
Jezusov prihod na svet. Ne zanemarimo tega dejanja, ki je potrebno za 
praznovanje božiča. Spovedoval bo kapucinski redovnik. Ne pozabimo 
na božično devetdnevnico, ki se bo začela 16. decmbra ob 17,00. 

PPrriipprraavvaa  nnaa  ssvv..  mmaaššoo 
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DRUŽINSKI SVETI VEČER 
Sveti večer sodi med najlepše 
družinske večere. Preživimo 
ga v duhu prednikov, v med-
sebojnem pogovoru, kro-
pljenju doma z blagoslovljeno 
vodo in z molitvijo rožnega 
venca pri jaslicah. Svete noči 
ne obhajajmo sami. To noč 
bodimo skupaj. Na sveti večer 
nam betlehemski otrok vzbuja 

vest. Bog nam je ta večer tako blizu, kot je blizu novorojeni otrok 
staršem. Sveta noč je vir veselja in radosti za vse človeštvo, zato naj 
božična blagovest prepoji z novim smislom vse človeštvo. 

POLNOČNICA IN BOŽIČNE MAŠE 
Mala polnočnica bo v Mrzlavi 
vasi ob 17. uri, na Vel. Malencah 
ob 18. uri. Ob 23.30 se bomo 
zbrali pred jaslicami v Tomše-
tovem seniku in šli v sprevodu v 
župnijsko cerkev. Vse to nas bo 
vpeljalo v vrhunec božičnega 
praznovanja, ki se bo začelo s 
pesmijo Sveta noč, in nadaljevalo 
s slovesno sv. mašo. Druga sv. 

maša, imenovana pastirska, bo ob 8. uri zjutraj, dnevna sv. maša bo ob 
10. uri. Med to sv. mašo bo blagoslov otrok. Starši, prinesite ta dan k 
Jezusu tudi svoje najmlajše otroke, da jih Jezus blagoslovi s svojim 
božičnim blagoslovom. 

BOŽIČNO DAROVANJE ALI OFER 
Zgodi se, da je človek včasih prisiljen, da prosjači. Število obiskovalcev 
nedeljske maše se je zmanjšalo s tem pa tudi nedeljske nabirke. Stroški 
vzdrževanja pa so ostali in se bodo še povečali. Zelo sem vesel vsakega, 
ki to razume in naj to pokaže tudi pri božičnem ofru. 
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LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 
Tudi letos bo LUČ MIRU IZ BETLEHEMA, prižgana v jami rojstva 
Jezusa Kristusa, prišla v našo župnijo na četrto adventno nedeljo. S 
svojim nežnim plamenom nas bo spet spraševala, koliko besed in 
drobnih korakov smo v preteklem letu storili, da bi bil svet lepši. Tudi 
vi boste lahko v župnijski cerkvi prižgali plamen s te sveče. Betlehemska 
luč naj zasveti v vsakem krščanskem domu. 
 

BBOOŽŽIIČČNNII  BBLLAAGGOOSSLLOOVV  OOTTRROOKK  
Naš  odrešenik Jezus Kristus se je 
rodil kot otrok v družini. Že to  
dejstvo nas uči, da moramo ljubiti 
otroke. Otroci so božji dar. Če se 
moramo kdaj tega zavedati, se mo-
ramo to na Božič. Razumljivo je, da 
prinesemo ali pripeljemo na ta dan k  
božičnemu blagoslovu vse naše 
otroke. Moram povedati, da je zame 
ta blagoslov nekaj najlepšega v 
božičnih praznikih. V časih, ko želijo 
neki tokovi uničiti družino in spre-
minjati spol otroka, moramo biti še 
posebej čuječi. Vrednota, ki jo je dalo 
krščanstvo je veliki dar za družbo. Ta 
blagoslov bo na božični praznik ob 
10.00. 

********************************************************************************** 
Slava in čast naj bo tudi našemu ljubečemu novorojenemu 
Odrešeniku za njegovo ljubezen in usmiljenje. Na današnji dan je 
zapustil veličastvo nebes, ki ga je od vekomaj imel pri Očetu. Prišel 
je v to solzno dolino, da bi nas razveselil. Postal je ubog človeški 
otrok, da bi nas odrešil in bi mi postali Božji otroci. Rodil se je v 
revnem hlevu, da bi najrevnejše med ljudmi osrečil. Tvoja ljubezen 
je prevelika, o Jezus, slavimo te z angeli. 
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TTRRIIKKRRAALLJJEEVVSSKKAA  AAKKCCIIJJAA  
Tudi letos je naša mladina vabljena, da 
sodeluje pri trikraljevski akciji. S tem 
obujamo stari običaj naših prednikov, ki so 
hodili v božičnem času po hišah in ljudem 
oznanjali veselo novico o Odrešenikovem 
rojstvu. Ljudje so jih z veseljem sprejeli in 
prisluhnili njihovemu božičnemu voščilu. 
Zadnja leta to nalogo opravljajo otroci, ki se 
pridružujejo vsem slovenskim župnijam. 
Lepo jih sprejmite. Vaše darove bodo 
namenili slovenskim misijonarjem. Ni 
nobena skrivnost, da se v tej akciji nabere 
več denarja kot na misijonsko nedeljo. 
Darove lahko otrokom mirno zaupate, saj 
so pošteni. Kako ceni tudi g. škof njihovo 
delo, se vidi v tem, da jih vsako leto povabi 

k sebi v Novo mesto, da se jim zahvali. Trije kralji vas bodo obiskali v 
dnevih po božiču.  
 

BLAGOSLOV VINA – ŠENTJANŽEVCA na SV. VIDU 
Starodavni slovenski običaj je tudi blagoslov vina – šentjanževca – na 
god sv. Janeza Evangelista, 27. decembra. Tudi letos bomo imeli ta 
blagoslov v torek, 27. decembra, ob 16. uri. Vsi, ki spoštujete ta božji 
dar, ste vabljeni, da se pridružite temu blagoslovu. Ne pozabimo, da so 
prvo vinsko trto v naši župniji zasadili na Straži cistercijanski 
redovniki, ki so tudi naše prednike naučili vinogradništva in kletarstva. 

VSTOP V NOVO LETO NA SV. VIDU ODPADE 
Letos ne bo več sv. maše na silvestrovo pred novim letom na Sv. 

Vidu. Te maše ob 23.00 uri se udeleži vedno manj ljudi. Tudi sam sem 
že v letih in je to zame kar napor. Navadno se pa pridruži še kakšna 
bolezen ali pa slabo vreme. Upam, da boste to razumeli. 
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LUČKE 
Ko se Miklavž poslovi, bi najraje kar takoj okrasili smrečico in postavili 

jaslice. Pri Blaževih pa razen adventnega venčka (na katerem gorijo že tri 
svečke) niso imeli še nič okrašeno.  

»Advent je pričakovanje. Počasi, Blaž. Korak za korakom, lučka za 
lučko … Dovolj je, da se pod kaminom suši sveže nabran mah. Za ostalo bo 
že še čas …« je bil neomajen ati, ki je delal prav počasne korake proti božiču.  

»O, to pa že ne!« Blaž je glasno oznanil svoje nestrinjanje. »Lučke bomo 
prižgali vse skupaj, ne pa eno za drugo. Hočem, da jih vzamemo iz tiste 
velike škatle na omari takoj zdaj!«  

Mrko je gledal in stal kot vkopan sredi dnevne sobe. Vsi njegovi sošolci 
že imajo postavljeno smrečico z okraski in lučkami. Njegov ati bi pa še lučke 
postavljal eno za drugo! 

 »Kar mirno, Blaž, z lučkami sem 
mislil svečke na adventnem venčku, 
vsako nedeljo prižgemo eno. Tako se 
stopnjuje pričakovanje. Vedno več 
luči prihaja v naš dom. Jezus je vedno 
bliže …«  

»Torej lahko okrasne lučke 
vzamemo iz škatle?« Ati je pokimal, 
Blaž je odhitel po škatlo. 

A škatle ni bilo več na omari! Bila je pri mami, ki jo je previdno 
odpirala. Otroci so zlagali na tla svetlikajoče se okraske … »Jaslice pustite 
še zavite v časopisu. Le lučke poiščite,« je poudaril ati. 

Pisano verigo lučk so priklopili na elektriko, Anton je bil navdušen. 
»Kako so lepe!«  

Blaž je končno imel občutek, da so pred vrati prazniki. Občutek, da 
prihaja prava luč. 

A prihajala je še ena luč. Čez nekaj dni so se Blaževi odpravili k prav 
posebni maši, k sprejemu Luči miru iz Betlehema. Otroci so jo že komaj 
čakali! Po maši so prižgali veliko svečo in jo zares previdno odnesli domov, 
kjer so prižgali še eno svečo, pa še eno za vsak slučaj. Da plamen miru ne bi 
ugasnil. Vsi trije otroci so se naslonjeni na komolce primaknili k svečki. 
Čisto blizu. Opazovali so plamen, ki je mirno gorel.  
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»Mami, ali so to lučko res prižgali prav tam, kjer se je Jezus rodil?« je 

vprašal mali Anton. »Res!« Kako daleč je pripotoval ta plamen, skavti so ga 
vso pot varovali, podnevi in ponoči so bili pripravljeni skrbeti zanj. 

»Kaj bomo pa zdaj počeli z njim?« je vprašal Blaž. 
»Plamen bomo ohranjali čez praznike in ga razdelili prijateljem in 

sorodnikom.« 
Otroci so pripravili bleščeče steklene lampijone, v katere so položili 

sveče in jih prižgali s plamenom Luči miru iz Betlehema. Jutri se bodo 
odpeljali do babice in ji odnesli ta dragoceni plamen. 

»Za koga so pa še ostali lampijoni?« je vprašala Neža.  
»Tale je za Adisa, tvojega sošolca, Blaž. Tegale bomo odnesli Sari …« 
»Ampak mami! Saj oni niso verni!« 
»Kako to veš? Mogoče je njihova vera drugačna, a plamen miru je 

prav za vsakogar.« 

BBOOŽŽIIČČNNOO  VVOOŠŠČČIILLOO  
Božič je prihod Boga,  pri-

hod ljubezni na ta svet, ki je 
tako temen in hladen, prihod v 
tvoje srce. To je nekaj čudo-
vitega. Poglobi se v to resnico 
moj dragi kristjan, bilo to na 
Čatežu, na Vel. Dolini ali v 
Brežicah. Blagoslovljene  bo-
žične praznike in veliko bož-
jega blagoslova v novem letu 
vam vsem želijo sestre Corpus 
Christi, velikodolinski župnik 
Janez Zdešar, brežiški duhov-
niki Ivan Šumljak, Milan 
Kšela, Peter Marčun ter 
čateški župnik Jože Pacek 

Glasilo Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi. Piše in ureja ga Jože Pacek, župnik  


