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SLAVA BOGU NA VIŠAVAH

Slava Bogu in mir ljudem dobre volje …
Mir med ljudmi se bo rodil iz slave, ki jo
bodo dali Bogu. To je edini pravi mir.
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RAZSVETLIMO OKOLJE Z BOŽJO LUČJO

V teh predbožičnih dneh se najbrž večkrat potrudimo, da bi
pozorneje služili ljudem (pa naj gre za družino ali širšo družbo). Ko pa
so prazniki mimo, je spet vse po starem. Toda Jezus je prišel, da bi bil
med nami ne samo en dan, teden ali mesec, ampak vedno, vsak trenutek.
Njegovo bližino naj bi čutili v ljudeh ob sebi, kajti – kot izpovedujemo v
veri – On se je učlovečil. Zato naj zavest Božje bližine vernega človeka
napolnjuje z veseljem, življenjsko vedrino in z iskrenim služenjem.

»Bil je človek, od Boga poslan, da bi pričeval o luči,« nam govori v
evangeliju apostol Janez. Iz vsakdanjega življenja vemo, da so dobri
ljudje kakor luč, saj s svojo dobroto prinašajo v okolico svetlobo in
toplino. Svetloba je znanilka veselja. Pred božičnimi prazniki so naša
mesta polna migetajočih lučk, ki jih imamo radi, saj je v vsakem od nas
ostal delček otroka. Vsak otrok pa nosi v sebi tudi hrepenenje po luči.
Najpomembneje je, da se trudimo za to, da bi bili luč drug drugemu. To
pa bomo le, če bosta v nas Kristusova svetloba in toplota njegove ljubezni.
Z grehom sebičnosti hote ugašamo v sebi Božjo svetlobo in širimo okoli
sebe mrzlo temo.
»Gospod, ti nam prižigaš luč upanja in v tvoji svetlobi nam vse
postaja svetlo,« molimo duhovniki v bogoslužni molitvi. V njej
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je zajet smisel božičnega praznika: Jezusovo učlovečenje. Njegovo
rojstvo in bivanje med nami prižiga luč upanja, ki osvetljuje vse naše
življenje. Bog želi, da s to svetlobo upanja prežarimo svoja srca tako, da
jo izžarevamo okoli sebe. Naše okolje naj ne bo razsvetljeno z njo le v
času okrog božiča. Razsvetlimo ga v vsakem trenutku svojega življenja z
Božjo lučjo, ki jo nosimo v srcu. Podarimo jo sočloveku s plemenitimi
dejanji.

PRIČAKOVANJE

Čez ravnico se vleče megla,
luč dneva ugaša,
tema se zgošča v črnino,
nad zvonikom trepeta
poljub večera.
Ljudje so se umaknili pod
strehe,
k ognjiščem,
da se v dolgih večerih
napijejo drug drugega,
dobrih besed in
medsebojne bližine.

Pred dva tisoč leti
je odšla Žena, polna vere,
na naporno in negotovo pot,
da bi Novorojeni
sredi človeške zgodovine
uresničeval odrešenje za vse ljudi
in na vse čase natrosil topline.
Še vedno se prebijamo skozi čeri, po ozki poti med temo in svetlobo,
prestrašeni in boječi med sencami zla,
opogumljeni z močjo in toplino Luči.
V razkošju podarjenih milosti
naj zadrhtijo plameni spokorjenih duš
v zbrani tišini adventnih dni,
da se ko v mehko postlano zibel nebeško Dete rodi. Metka Vrbovšek
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ČAKAM, GOSPOD

… da zaslišim trepet angelovih kril, da stečem za njim … za njo … kdo
bi vedel, kje so angeli.
A stečem.
Čakam, da po ozkih ulicah srca zavijem za njim, za njo … na dvorišče
… preko dvorišča.
Da vstopim za njim, za njo,
v tisto zadnjo kamrico, kjer se
zasliši: »Naj se zgodi!«
Čakam,
Gospod,
da
zaslišim odmev Marijinih
stopinj, da se odpravim za njo v
višave razuma, da ji sledim po
ozki in strmi poti …
Čakam, da krenem po poti, ki je z vsakim korakom ožja
in bolj strma …
In grem za njo, naprej in
navzgor do vrat, izza katerih
zaslišim: »Blagor in blagoslov!«
Čakam, Gospod, da zaslišim zven Jožefove sekire, da udari, da zareže v
globino duše, da zaboli … Čakam, da odseka, da loči namene od želja,
dejanja od besed, meso od duha …
Prisluškujem, kdaj kovina udari ob grčo in zapoje: »Ne boj se! Od Boga
je!«
Čakam, Gospod, da zaslišim cesarjev razglas, da osedlam svojega osla
in se napotim iz sebe, … da končno stopim na dolgo in naporno pot, da dam
cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega …
In grem od vrat do vrat, od človeka do človeka, od ene zavrnitve do
druge … kot berač – kot zadnji berač, ki zanj ni prostora v mestu.
Da dospem do samote, kjer se dopolnijo dnevi, in zaslišim: »Slava Bogu
in mir ljudem!«
Čakam, Gospod, da zaslišim angelsko petje, … da pokleknem in rečem:
»Moj Gospod in moj Bog!«
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BOG SE HOČE RODITI V NAS

Božja beseda pred nas danes postavlja izziv, da bi znali tudi mi po
Marijinem zgledu odgovarjati na Božja vabila, na njegove klice. Jezus se
hoče učlovečiti, roditi v nas. Jezus ni le lepa podoba iz knjige. Ne bomo ga
našli v lepih obredih in petju, če ne bomo odprli svojega srca. Ne moremo
biti zadovoljni s seboj, če se v vsakdanjem življenju in v svojih dejanjih ne
ločimo od tistih, ki Jezusovega oznanila ne poznajo; če v krščanskih
družinah vladajo številne razprtije in ni spoštovanja, ki je trden temelj za
resnično ljubezen, če premalo skrbimo za duhovno rast vseh njenih članov;
če nismo pošteni na delovnem mestu, če se brigamo samo zase in se ne
menimo za sočloveka, ki je v stiski, … osamljen, obupan … Še marsikateri
greh bi lahko našteli, če iskreno pogledamo svojo vest v odsevu Božjega
ogledala. Vse, kar je slabo, nam dopoveduje: Božja beseda v tebi še ni
postala meso, tvoja vera je premalo učlovečena, premalo zasidrana v
vsakdanje življenje. Mislim, da ta očitek velja za vsakega. Površni smo,
slabotni, prepustili smo se toku časa.
Kje naj poiščemo zdravilo? Samo eno je: prisluhniti Božjemu klicu, ki
se dviga k nam z vseh strani – od ljudi, ki po Božji volji živijo z nami v
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družini, na delovnem mestu, v šoli ... Pozorno mu prisluhnimo, kot mu je
prisluhnila Marija. Naša človeška veličina je namreč prav v tem, da
skušamo uresničiti tisto dobro, ki bi ga rad Bog storil v tem svetu preko nas.
Na to meri naša prošnja, ki jo ponavljamo v očenašu: »Pridi k nam Tvoje
kraljestvo!« Božje kraljestvo ne prihaja med donenjem fanfar, ampak v
tišini, v preprostosti vsakdanjega življenja.
Obrnimo se k Materi Mariji z iskreno prošnjo: »Marija, nauči me reči
'da' Kristusu, ki me kliče v ubogem, žalostnem, osamljenem človeku, v
mojih domačih, v sosedih, ki mi včasih niso po volji, in bi najraje z njimi ne
imel nobenega opravka.«

»NAŠLI BOSTE DETE«
Mnogi veliki svetniki pričujejo o tem, da
so v svojem duhovnem življenju večkrat
doživljali »noč vere«, obdobja, ko niso
zaznavali Božje bližine, ko se je zanje nebo
zaprlo, ko se jim je zdelo, da se je Bog
umaknil. V takih trenutkih sta se pokazali
prava moč in vrednost njihove vere, saj so
»upali proti upanju«, vztrajali v veri.
Tudi Marija je doživljala tako »noč vere«.
Pot v Betlehem, zavrnitev trdosrčnih ljudi, ki
za prihajajočega otroka niso našli prostora v
svojih bivališčih, rojstvo v hlevu, med živalmi
… vse to so bile za Marijo grenke preizkušnje
njene vere. Sveta noč je bila zanjo in za moža
Jožefa v resnici temna noč, v kateri sta morala
pokazati vso trdnost vere in vztrajati v upanju
na izpolnitev nedoumljivih Božjih načrtov.
Načrt Božje previdnosti pa je bil prav v tem, da se njegov Božji Sin rodi v
skrajni revščini. Bog je hotel, da njegov Sin ne stopi v blaginjo sveta, ampak
da se utelesi v ljubezni materinskega srca. Marijina naloga je bila v tem, da
je Odrešenika sveta v imenu nas vseh pričakala z vero in ljubeznijo.
Odrešenik prihaja, da pridobi srca ljudi in jih odreši. Za to pa sta potrebni
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vera in ljubezen.
Če je Božji glas utihnil v betlehemski votlinici, pa se je na bližnjih gričih
znova oglasil. Pastirjem, ki so stražili črede, se je prikazal angel Gospodov
in jim oznanil čudovito novico. Nenavaden dogodek! Bog je spregovoril
pastirjem, ki so jih ljudje zaničevali. Prav njim Bog pošilja svojega glasnika,
da jim razodene veliko novico in jih naredi za svoje pričevalce. Izpolnjuje se
Marijina napoved, da bo Bog »mogočne vrgel s prestola in povišal nizke!«
Pastirji so verjeli angelu. Šli so na pot, našli dete, pokleknili pred njim
in ga počastili. Hvalili so Boga ter oznanjali vsem, kar so videli. Marija pa je
vse to ohranila in premišljevala v svojem srcu.
Božji načrti so mnogokrat tako nedoumljivi, da je potrebno o njih
premišljevati, jih presojati in spoznavati v luči vere, da jih moremo razumeti
in izpolniti.

PRIŠLO JE NEPRIČAKOVANO

V času svojega bivanja na zemlji je
Jezus spregovoril tudi o tem, kako moramo znati brati znamenja časa. To je
zelo pomembna naloga vsakega kristjana v vsakem času. Morda je adventni
čas še posebna priložnost, da prisluhnimo tem znamenjem časa. Kolikokrat v tem času slišim vprašanje:
»Župnik, zakaj se to dogaja? Vse se
obrača na glavo. Covid, maske, zaprte
trgovine, ustavljen promet, maše v praznih cerkvah brez vernikov, toliko smrti v
domovih za ostarele. Živeli smo mirno
življenje, zdaj pa nas je doletelo vse to.«
Kaj pomenijo vsa ta znamenja? Jih
znamo brati? Tokrat vas iz srca povabim, da preberete to, kar sem vam
napisal prav za ta usodni čas. O tem
razmislite. Preberite vse!
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Brati znamenja časa ne pomeni: odkrivati skrivnostna gesla ali šifre,
kako funkcionira ta svet. Brati znamenje časa pomeni, da se moramo
odpreti Bogu, da nam Bog v naši notranjosti odpre oči, da bi razsvetljeni od
Sv. Duha spoznali, v kakšnem času in prostoru živimo. Zavedati se moramo,
da se na svetu ne zgodi nič nepričakovanega. Poudarjam besedo:
nepričakovanega. Beseda nam hoče povedati: nekdo je pred nas položil
račun, človeku je bil izdan račun.

To ni nič nenavadnega. Naše življenje, naša dejanja, naše odločitve
zahtevajo, da plačamo zanje račun. Zato moramo vedeti, kako bomo plačali
ta prispeli račun, plačali ta dolg, ki ga je človek leta in leta množil. Pri tem
pa ni nobenemu odgovarjal, nobenemu plačal. Zdaj je prišel čas, da mora
človek poravnati ta račun, da se mora postaviti na tehtnico, kjer ima Bog
svojo postavo in svoja merila.
Jezus je v priliki dejal, da bo potrebno enkrat vse plačati, plačati do
zadnjega novčiča. Plačali boste, ker ste v svojem življenju vse stavili na svoj
razum in se pri tem niste ozirali na Boga, na božjo voljo, na božje zapovedi.
Potrebno bo torej napraviti obračun svojih borz, naših triletnih, petletnih
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desetletnih poslovanj ...

Račun bo potrebno
poravnati zato, ker smo
Boga izključili iz našega
življenja, ker smo opustili obisk nedeljske
maše, ker mnogi živijo
skupaj brez cerkvene
poroke – in s tem pravijo Kristusu: mi te ne
potrebujemo. Otrok ne
damo več krstiti in jih
tudi več ne pošiljamo k
verouku. Mnogi se predajajo malikovanju, čaranju, vedeževanju, astrologiji. Hudič je začel plesati
svoj uničevalski ples in mnogi so se mu pridružili. Žal se je hudič vrinil tudi
v cerkvene vrste in dela veliko škodo. Bodimo zato pozorni.
Prišel je račun. Dano nam je spoznanje, da so vse te človeške računice,
vsa ta izračunavanja, da so vsi ti naši načrti … v trenutku padli v vodo.

BOG NI MRTEV – BOG JE ŽIV

Na internetu je mogoče videti zanimiv film. Njegov naslov je: »Bog ni
mrtev. Bog je živ.« V tem filmu brezverni profesor zahteva od svojih
študentov: »Napišite na svoj list samo te besede »Bog je mrtev. To napišite
in vse bo rešeno. Ne bo se vam potrebno več učiti za izpit. To bo tudi vaša
ocena. Mi nimamo časa, da bi se ukvarjali z raznimi verskimi mitologijami,
z nekim Bogom, z neko mračnjaško vero.«
Med temi vsemi študenti pa je bil samo eden fant, ki je dejal: »To ni res!
Bog ni mrtev. Bog je živ.« In ni napisal zahtevanega stavka na listek.
Profesor je bil presenečen nad pogumno izjavo tega fanta. Presenečen je bil
celotni razred. Profesor mu je ponudil izziv, da naj pred drugimi študenti
dokaže, da Bog biva. Fant je sprejel izziv. Pozneje je pri predavanju
zagovarjal svojo vero in jo podkrepil z razumskimi dokazi in osebnim
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pričevanjem. Prepričal je vse svoje sošolce, ki so bili prej zapeljani od
svojega profesorja.
Račun je bil izpostavljen temu svetu, ker so mnogi prebivalci tega sveta
na vseh mogočih papirjih z lahkoto napisali: »Bog je mrtev. Boga ne
potrebujemo. Mi lahko ustvarimo svoj napredek, svojo civilizacijo – brez
Boga.« Tako je človek začel uresničevati svoj projekt brez Boga in brez
božjih zamisli. To je strahotna zmota.
S pomočjo znanosti in tehnike naj bi
se človek povzdignil v
nadčloveka. V tekmi
z Bogom naj bi tako
tudi zmagal in preživel. Človeški razum,
znanost, tehnika in
spretna politika naj bi
rešili vse probleme. V
tej luči je bila pretrgana zaveza z Bogom. Odvrnimo se od njega, da si tako ohranimo svojo
svobodo. Krščanstvo je predstavljeno v znanstvenih krogih kot slepilo za
nevedne in kot zapreka za polno uresničitev človeka.
Ti brezbožni sistemi si zelo trudijo, da trgajo pri mladih vezi z družino,
narodom in narodno kulturo, s Cerkvijo. Tako potem mladi izgubijo čut
pripadnosti k omenjenim skupinam, se čutijo državljane sveta, živijo brez
vere in zakonov, brez obveznosti. Vse to pa vodi v prepad.
Razveza v družini je uzakonjena. Laž pa je tako že po zakonu dovoljena.
Človek se lahko tako poroča s figo v žepu. Zaveza za življenje je pretrgana
z zakonom o splavu. Mnogi zakoni so pozabili na temelje človečnosti. Danes
si moderne ženske prekletstvo same kličejo nase. Toda tega nikakor ne smeš
povedati, takoj si označen kot nazadnjak. V teh ozirih je moderni človek
velik hinavec. Zgraža se, ko sliši, da kje ubijajo ljudi; ne gane pa ga klanje
še nerojenih otrok. Pa je tudi to zločin. Človek je človek, pa naj bo dolg dva
metra ali samo nekaj milimetrov. Ubiti nerojenega otroka je nazadnjaško in
zločinsko dejanje, saj nima z modernostjo nobene zveze. Mati Terezija je
ponavljala, »da dokler bodo splavi, ne bo nikoli miru na svetu.«
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Lahko vidimo, da gre tukaj za veliki duhovni boj med dobrim in zlim,
in da za vsem tem stoji tudi abortivna industrija, ki služi ne samo svojim
dobičkom, ampak tudi silam teme. Ne smemo pozabiti, da je Satanova
daritev oziroma njegova hrana prav splav otrok.
Nekatere države so že sprejele zakone o evtanaziji, o uboju bolnega in
ostarelega človeka iz usmiljenja. Še pred davnim smo se zgražali nad
početjem nacistov, ki so hladnokrvno pobijali Jude, Cigane, Slovane, stare
ljudi, in jih sežigali v krematorijih. Danes smo to prakso sami prevzeli in se
s tem proglasili za napredne in humane. Kdo bo že enkrat zakričal!

KO ČLOVEK POSTANE TEKMEC Z BOGOM

V tej tekmi človeka z Bogom smo izgubili čut za Boga, sočloveka in
naravo. Travnike ob tovarnah smo nastlali s kupi smeti, umazali reke,
gozdove … Rezultat te brezbožne kulture ni bila izgradnja družbe in kulture
po meri človeka, ampak prej uničenje človeške osebe. Človeku so obljubljali
svobodo in srečo pod pogojem, da zavrže krščanstvo. Namesto svobode se je
pojavilo nasilje nad človekom, namesto sreče občutek osamljenosti.
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Tako se je naše tragično 20. stoletje izkazalo kot stoletje, kjer se je
razgalila vsa zlaganost načrtov o človeku in družbi, ki jih je zasnovala
moderna brezbožna misel. Namesto krščanstva se ni pojavila vladavina
razuma, ampak želja po oblasti; namesto srečnega človeštva in svobodne
družbe brez Boga so prišli do veljave totalitarizmi s poniževanjem človeka
in narodov. Civilizacija brez Boga je poneumila človeka do največjih globin.
Vsi dobro vemo, v
kaj so se spremenile obljube o bratstvu in enotnosti jugoslovanskih narodov, ki jih je širil komunizem. Če vzameš
človeku Boga, ostaja
možnost dobrega sožitja
med ljudmi brez prave
podlage. Ni sinov in hčera, ne bratov in sester, če
ti nimajo nad seboj
Očeta. Prišlo je do morije, posilstev, saj se ni več spoštovalo ne žena,
starčkov, otrok in še danes vidimo na tisoče požganih domov. Danes
potrebujemo ljudi, ki bodo s svojim življenjem podpisali izjavo: »Bog je živ.«
Potrebujemo ljudi, ki bodo s pričevanjem svojega življenja pripomogli, da
se družba spremeni, moralno očisti. Zaradi poguma, prej omenjenega
študenta, so se vsi prisotni študentje spremenili in zaklicali: »Bog je živ!«
To so znamenja časa, ki jih moramo zaznati. Prišli smo v stanje, ko bi
najrajši ne mislili na diagnoze sedanjega časa. Želimo si takojšnje zdravilo.
Ne želimo trpeti, ne želimo si mučne operacije, ki bi pomenila ozdravitev.
Želimo si: ozdraveti brez potrebne operacije, diete, dolgotrajnega
zdravljenja ...
V prej omenjenem filmu zdravnik mladi, moderni, uspešni ženi pove:
»Ti si bolna, ti imaš raka. Metastaze so se razširile po celem telesu.« Toda
žena mu odgovori: »Jaz nimam časa za raka. Doktor, o čem vi govorite?«
To je slika današnje družbe. To je podoba tudi današnjega kristjana.
Kolikokrat je že Kristus stopil v naše življenje in nam povedal našo
diagnozo! Povedal jo je razločno.
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Mi pa smo se izgovarjali: »Nimamo časa za ozdravljenje, ki ga ti
prinašaš. Nimamo časa za spreobrnjenje.« S takim obnašanjem na papir
svojega življenja enostavno podpisujemo: »Boga ni.« Tako ignoriramo svojo
diagnozo.

POGUBNA DIAGNOZA

To, kar se trenutno dogaja na svetovni sceni, je diagnoza te civilizacije,
ki bi ji lahko enostavno rekli metastaza. Uničujemo se, ker smo poskušali
živeti brez Boga. Brez Boga se dolgoročno ne da živeti. Če ni Boga, potem
prihaja strah. Brez Boga se ne vidi izhoda, brez Boga je človek nemočen.
Svet nas prepričuje, da ne smemo misliti na diagnoze našega časa. Ta
diagnoza se dogaja pred našimi očmi. Potrebno je, da končno sprejmemo
zdravilo. Čas je, da sprejmemo Jezusa v svoje
življenje. Čas je že, da
končno rečemo, da imamo čas za Jezusa, da imamo čas za spraševanje naše vesti. Moramo najti čas,
da pozdravimo našo ranjeno in bolno dušo. Jezus
je zdravilo in Jezus je
zdravnik.
Drugo Pavlovo pismo
Timoteju govori tudi o današnjem času. »Tole pa vedi, da bodo v poslednjih
dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi,
prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in nesveti, brez srca,
nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladovanja, divji, brez ljubezni do dobrega,
izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje bodo imeli naslade kakor Boga, držali se
bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Mednje namreč
spadajo tisti, ki se vrivajo po hišah in lovijo z grehi obložene ženske, take, ki jih
ženejo vsakovrstna poželenja in se vedno učijo, pa ne morejo nikoli priti do
spoznanja resnice …« (2 Tim, 3, 1–7)
Nujno je, da tudi jaz/mi v svojem življenju prepoznam/o diagnozo
sedanjega časa.
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Tudi mi lahko zlahka ugotovimo, da ta svet, ki je dobil račun, bolj ljubi
užitek kot pa Boga. Vse se je spremenilo v en sam užitek. Predali smo se
lagodnemu življenju. To je postal program našega življenja, to so sanje
današnjega človeštva. Izključujemo pa križ, trpljenje, odgovornost,
darovanje za druge. Tukaj ni prostora za ljubezen, kakršno si jo je Jezus
zamislil in kakršno ljubezen je Jezus živel. Za takšno ljubezen ni prostora.

Zato smo morda ostali pobožni, vsaj tako mislimo, istočasno pa smo se
odrekli Božji volji in moči. V tem času mi, kristjani, mi, Jezusovi učenci,
mislimo, da bo nekdo drug rešil nakopičene probleme tega sveta. Ne
povabimo pa tistega, ki more edini to ladjo, ki jo obletavajo valovi, umiriti
in reči učencem: »Zakaj ste maloverni? Zakaj vas prevzema panika? Zakaj
ste polni strahu? Kje je vaša vera?« Ali ni znamenje tega časa obsedeno
kopičenje materialnega bogastva? Tukaj se karierizem postavlja kot uspeh,
služba sočloveku pa ni nič vredna. Postali smo sebični. Zanemarjamo
starejše ljudi, ki umirajo brez prisotnosti svojih najbližjih. Zapustili smo jih.
Mislimo, da je dovolj, če zanje plačujemo vzdrževalnino.
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V SVETU OKULTIZMA

Danes sta v neverjetnem vzponu množitev okultizma, rast magije,
češčenje sonca. To se dogaja prav v času, ko nam pripovedujejo o
sekularizmu – posvetnosti, ko nam dopovedujejo, da je družba posvetna, da
vera ni potrebna, da Bog ni potreben, da morata biti svet in Bog ločena. Prav
v tem času se torej množično pojavljajo magi, vedeževalci, širi se lažna
religija. Tako lahko v mnogih televizijskih oddajah prav v tem času, ki je
poln strahu in obupa, blodenj in iskanj zdravila oziroma cepiva proti covidu,
razni učitelji, guruji, vedeževalci rešujejo ekonomske probleme, ljubezenske
težave, odkrivajo našo prihodnost. Kako poneumljajo ljudi razni astrologi,
vedeževalci, ki s pomočjo kart, številk, letnic rojstev rešujejo probleme
današnjega sveta! Za vsem tem so na delu sile hudobnega duha.
Nahajamo se v usodnem
času, ko je veliko vprašanje,
ali bomo sploh preživeli ali
bomo ostali živi (in ne samo
na tem svetu, marveč tudi v
večnosti). Ko kristjani izgovorimo besedo življenje, mislimo na večnost, mislimo na
odrešitev duše. Hrepenimo
po tem, kako bomo dosegli
končni cilj. V večnosti nam
bo resnično dobro in lepo.
Apostol Pavel pravi, da sprejemamo prevare hudičevega nauka, ki
prevzemajo simbole, včasih tudi krščanske, in jih prinašajo v človeška srca.
Bodimo pozorni na to.
Kaj naj torej storimo? Zgled nam je lahko starozavezni Noe, ki so se mu
ljudje posmehovali, ko je gradil ladjo pred vesoljnim potopom. Posmehovali
so se mu zlasti tisti, ki so grešili predvsem na nemoralnem in seksualnem
področju. Posmehovali so se mu, rekoč: »Kaj ti bo ladja?« Noe pa je dobro
vedel, zakaj jo dela. Delal jo je zato, da se bo lahko rešil.
Bog govori današnjim ljudem: »Delaj svojo barko, ker te bo ta edina
rešila. Gradi svoj globoki odnos z Bogom, gradi svoje hišno svetišče, poživi
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svojo molitev, odkrij moč posta in pokore.« To so čudoviti pripomočki, da
lahko premagamo vse bolezni tega sveta. Svet se nam bo posmehoval, kot so
se posmehovali ljudje v Sodomi in Gomori v času, ko se je Sodoma podirala.
Niso spoznali znamenj časa, niso slišali glas, da bo njihovo mesto uničeno
zaradi njihove pokvarjenosti in grehov nečistosti, torej užitkov, ki so Boga
izključili iz svojega življenja.
Rufin Silič, zdaj že
pokojni redovnik, je zapisal preroške besede.
»Po naših domovih se
odvija nenavadno spremenjenje; vino ljubezni
spreminjamo v vodo ljubimkanja in flirta, materine prsi smo zamenjali s
steklenimi flašami, materinska telesa v mrtvašnice, poročni prstan v okove, zakonska zvestoba umira na sodnijskih
procesih. Pridi, Gospod, v naše domove! Kar naprej govorimo o ljubezni,
toda vpitja pozabljenih ne slišimo. Odrešenik sveta, pridi na našo Golgoto.
Zavpij proti nebu, ker so našo usta zvezana z vrvjo laži. Svojo kri spremeni
v reke, operi na zemlji sledi Abelove krvi. Mi smo v agoniji. V človeku umira
človek. Umri ti, Gospod, in daruj nam svoje življenje. Pridi in reši človeka
od človeka.«
Če želimo v resnici brati božja znamenja, se obrnimo k upanju.
Verovati pomeni upati. Verovati pomeni, da se ne pogreznemo v svet strahu,
o katerem se tako veliko piše in govori po medijih. Veren človek se naslanja
na Boga. Veren človek ve, da bo enkrat zmagalo dobro. To pomeni, da veren
človek prepušča svoje življenje Bogu, da on vodi njegovo življenje. Ne
vodimo Boga mi, Bog naj vodi nas. Začnimo evangelizirati-oznanjati. Bog te
ljubi, takšnega kakršen si. Dovolj je raznih sestankov, simpozijev in
konferenc. Vse je ostalo samo v slušalkah. Malo tega se je uresničilo.
Gorazd Kocjančič, znani publicist in spreobrnjenec, je pred kratkim
dejal: »Krščanstvo se gotovo ne bi razširilo po svetu, če peščica Judov, ki so
se, preplašeni za svoje življenje, razbežali ob Jezusovi aretaciji, ne bi pozneje
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izkusila nečesa, kar je njih naredilo neustrašene pričevalce, ki jim ni bilo več
mar, ali bodo še dolgo na tem svetu ali ne. To sta omogočila velika noč in
izlitje Kristusovega duha. Če bi prvi oznanjevalci tekali naokrog z
nekakšnimi sanitetnimi maskami na obrazih in pri tem učili: »Ne bojte se
tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti«, bi se jim vsi ljudje
smejali. Očitno pa smo danes ljudje – tudi tisti, ki se imenujemo kristjani –
zelo daleč od apostola Pavla in drugih apostolov … In če kdo misli, da so bili
apostoli tako pogumni zato, ker še niso poznali virusov, bakterij, je idiot.«

KO STOPI JEZUS NA ODER ZGODOVINE

Čas je za Jezusa. Nastopil je čas, da končno Jezus
vstopi na oder človeške zgodovine. Tako vstopi tudi v
naše življenje. Jezus je model,
program in rešitev. Pustimo
ga v svoje življenje. Prisluhnimo Pavlovim besedam: »Zato vas rotim v Gospodu; ne živite več, kakor
živijo pogani, v ničevosti svojega uma. Zaradi nevednosti,
ki je v njih in zaradi trdote
njihovega srca jim je razum
otemnel in so se odtujili Božjemu življenju. Ko so tako
otopeli, so se prepustili razuzdanosti, da so z nenasitnim
pohlepom počenjali vsakršne
nečistosti. Vi pa se niste tako učili Kristusa, če ste le poslušali in se dali o njem
poučiti, kakor je resnica v Jezusu. Treba je, da odložite starega človeka, kakor
je živel doslej in ga uničujejo blodna poželenja, da se prenovite v duhu svojega
uma in oblečete novega človeka, ki je je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in
svetosti resnice.« (Ef, 4, 17–24)
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INTERVJU S P. JOŽETOM ROBLEKOM

Jezuit, pater, dr. Jože Roblek trenutno prebiva na Čatežu, v hiši
sester Corpus Christi. Mogoče
ga kdaj opazite, ko hodi po
Čatežu in okolici s palicama v
rokah. Izkoristili smo priliko, ko
ga imamo v svoji sredi, da nam
kaj pove za naše glasilo
Sopotnik.

Gospod Jože, kaj vas je
prineslo na Čatež?
O Čatež, ti lepi kraj. Prinesla
me je želja po zdravju. Bil sem
operiran ob koncu septembra in
potem so me poslali na Čatež k
dobrim sestram. Od takrat sem
tu. Skrbijo zame kot za dojenčka,
me pitajo, hranijo. Lepo mi je
tukaj. Nič mi ne diši, da bi odšel.
Kakšen kraj se vam zdi Čatež?
Ko sem prišel, se mi je zdel čuden, kot da ga ni, razmetan, same
ceste, v hribu. Kot da ni vasi. Nikjer nisem videl nobenega izhoda. Čudil
sem se, da je avtocesta tako blizu. Bližal sem se avtocesti in počasi sem
začel odkrivati, po koščkih. Najprej malo dol iz Čateške ulice, tam
odkrijem nekaj hiš, Rimsko ulico, kjer so nekaj gradili (vaško središče)
– simpatičen kraj. Dobil sem pogum, da sem se spustil dol. Vedno več
sem odkril in vedno bolj je bil simpatičen. Odkrival sem počasi, s hojo.
Na začetku nisem mogel veliko hoditi, sedaj pa grem že do Svetega Vida.
Povsod kamor greš vidiš dol: čudovite ravnine do Krškega, do Zagreba.
Šel sem na Cirnik. Tam je taka lepota! Sončno, v jesenskih barvah, kot
da bi prišel v drugo deželo. Lepi gozdovi, niso iglavci, ampak listje v
barvah. Lep turistični kraj! Vsi ljudje so naklonjeni, vsak lepo pozdravi,
ko hodi starček s palicami mimo. Zelo bogat kraj!
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Tudi župnik je zelo simpatičen. Že dolgo se poznava, ker sva oba
zlatomašnika, isti letnik posvečenja, čeprav sem sam starejši. Se
poznava iz srečanj letnika. Je razgledan, pisatelj, vedno nam je kaj
prinesel, kar je napisal. Tudi njegovo glasilo Sopotnik mi je priraslo k
srcu. Tako bogato, da sem vse prebral, ne samo oznanila, ampak ima
hrano za cel mesec.
Gospod Jože, vi ste
jezuit. Kako bi tistim, ki
ne vedo, kdo in kaj je
jezuit, na kratko pojasnili, kdo je jezuit?
To je pa težko
vprašanje. Ko sem to
vprašal mojega strica,
mi je rekel: »Težko ti
bom odgovoril, to
moraš postati, da boš
vedel, kaj to je.« Zato
sem to postal, ker sem bil radoveden.
Kdo je jezuit? Je človek, ki je zaljubljen v Jezusa. Ki se odloči zanj,
za njegov način življenja, živi evangelij, skupaj z drugimi. Vse je
skupno. Ima razna poslanstva v Cerkvi, predvsem oznanjevanje,
duhovne vaje, duhovne pogovore, ljudem pomaga, da jih pripelje čim
bliže h Kristusu. Da bi doživeli, kako nas Bog ljubi v Sinu.
Ste bili kdaj razočarani nad odločitvijo, da ste šli k jezuitom ali bi še
enkrat storili isto?
Nikoli nisem bil razočaran, četudi je bilo še tako težko. Najprej sem
želel biti škofijski duhovnik. Ampak moja želja je bila, da bi najprej
živel kot kristjan po evangeliju in šele potem, da bi bil duhovnik.
Najprej redovnik, na tem je poudarek, to je moje poslanstvo,
duhovništvo pa je le služba. Smo na razpolago ljudem po vsem svetu,
nismo vezani na noben kraj in čas.
Znani ste po tem, da ste v slovenščino prevedli Ignacijeve duhovne
vaje. Ali bi želeli ljudem, ki o tem ne vedo nič ali zelo malo, razložiti, kaj
sploh so te duhovne vaje?
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-20Kot imamo telesne vaje, ki jih imenujemo telovadba, prav tako
imamo psihološke vaje (hodimo v šolo, to je stvar duše) – duševadba,
tako imamo duhovne vaje. Človek je v bistvu duh. Ko moli, razmišlja,
premišljuje božjo besedo, vadi duha (duhovadci je bila stara beseda).
Človek kot celota ima telo, dušo in duha. Je tako rekoč »trodelen«, mora
skrbeti za vse troje. Sicer je eden, vendar ima različne plasti, ki so med
seboj povezane, vsaka je v vsaki prisotna. Ko delam eno, npr. telovadim,
krepim tudi drugo, tj. dušo in
duha. Ko molim, vadim telo (ko
klečim, romam, hodim). Ničesar
ne morem tako delati telesno, da
ne bi bilo hkrati tudi duševno in
duhovno.
Kaj so potem ignacijanske
duhovne vaje? Za njih je tipično,
da duhovni voditelj osebno spremlja človeka, kako moli, da mu
pomaga odkrivati, kdo je, da bolj
spozna samega sebe, svoje želje,
darove, omejenosti, krhkost. In
čim bolj spozna sebe v luči Božje
Besede, tem bolj spozna Boga. Na
začetku mu pomaga, ker še nima
izkušenj, tako, da mu vsak dan
daje napotke, vaje, počasi pa se
usposobi, da tudi drugim lahko
pomaga.
Zakaj bi človek sploh delal duhovne vaje? Zakaj bi jih priporočali?
V človekovi naravi je, da vedno išče, se uči, nabira znanje,
spoznanje. Vodi pa ga želja po uspehu, po dobroti in ljubezni. V sebi
odkriva, koliko je v njem lepote, želja in pričakovanj, pa tudi po drugi
strani razočaranj, omejenosti in krhkosti. Spoznam svoje mejne
situacije. Ne morem mimo sebe. Sem enkraten, neponovljiv. Sem dober,
sem lep, ker sem Božje delo – enkraten. Ko spoznam sebe, resnico o sebi,
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potem lahko živim. To spoznavanje samega sebe pa je vseživljenjsko
delo, vseživljenjska šola. Tu ni zaprtja fakultet in šol.
Kaj vas je nagnilo k temu, da ste knjižico Duhovne vaje prevedli?
V moji naravi je, da hočem vsaki stvari do izvira. Kajti pri izviru je
voda čista. Zanima me izvir. Zato vsako besedo raziskujem, od kod je
njen izvor. Zato uporabljam veliko etimološki slovar. Kajti vsako novo
spoznanje me pripelje v duhovno resničnost. To je košček raja, ki je še
nepokvarjen. Ki ga še ni hudič pokvaril.

Vi ste bili duhovni spremljevalec mnogih ljudi. Zanima me: kakšne
sadove prinašajo?
Sadovi? Človek začuti razliko, razločuje. Ko naredi nekaj dobrega,
se v njem prebudita veselje in zadovoljstvo; uživa v tem, kar je naredil.
To dela Duh. Njegovi sadovi pa so: veselje, mir, radost, potrpežljivost,
skromnost … (Gal 5).
Ko naredi nekaj slabega, se vanj naseli nemir, žalost. Čuti, da nekaj
ni prav. Čuti, da to ni on, da ga to ne bogati, ga ponižuje. Odkriva, da
je to delo hudega in temnega duha. Odkriva greh, ki se kaže v tem, da
je zadirčen, sebičen, razuzdan, prepirljiv … (Gal 5). Kjer je greh, tam
je hudič zraven. Takrat začuti, da to ni pristno.
Bog mu da, da zna razločevati, kaj mu daje veselje, kaj ga dela
nesrečnega. Sam pri sebi se uči, in to v sebi tudi spoznava, kako bi lahko
pomagal drugim. Vsak pa ima svojo pot. Vsak je v drugačnem stanju,
kdo je, kaj zmore in česa ne. Dobi lastno izkušnjo. Nikoli ni konec
spoznanja, sem ves čas preizkušan od Boga in skušan od hudega duha.
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Hudi duh se v vsako stvar vpleta: pa naj bo dobra ali slaba. Če ga ne
more dobiti v grehu, ga želi ujeti v dobrem: ko si domišlja, da je boljši
od drugih, pametnejši in svetejši. Od tod se rojeva ošabnost, ki je mati
vseh grehov. Vse mora biti po njegovo. Nikdar ne popusti. Skuša
drugega potolči, dokazati, da ima bolj prav. Ker pa ni uspešen, se jezi
na drugega in ga ponižuje: Kako mora biti tako ozek! Kje pa živi? Kako
mora v današnjem času tako razmišljati?
Ali je to posledica
ranjenosti?
Da, to je posledica
notranje ranjenosti, kot
posledica greha. Od tod
pa izvira strah zase, za
življenje. Najbolj je človeka strah zase, ali bo
uspel ali bo po njegovo.
Ta strah je hudičevo
delo. Strah ga omejuje.
Strah rojeva nezaupanje.
Češ, nobenemu ne more
zaupati. Vsi so proti njemu. Vse mora sam. Tudi Bog je proti njemu.
Tudi njemu se ne more čisto predati, ker ne ve, kaj bo storil z njim. To
je posledica izvirnega greha, ko hudi duh rojeva v človeku podobo
hudobnega Boga. Vsak človek se ves čas srečuje s tem izvirnim grehom
v sebi. To je izvir strahu: nezaupanje Bogu. Ne verjame, da ga ima Bog
neizmerno rad – kot svojega otroka. Jezus pa nam daje drugačno
sporočilo, Bog je Oče, ki te ima rad, ne glede na to, kakšen si.
Ko se človek vrti okoli sebe (ali je dovolj dober, uspešen … ali ne),
vse pripisuje sebi, ali se krivi ali pa se hvali. Če pa zaupa Bogu, se mu
izroča in se mu zahvaljuje za vse – tudi za tisto, česar ne razume. Za sv.
Ignacija Lojolskega je največji greh nehvaležnost.
Strah pred Bogom povzroča, da povsod vidi samo negativnost. Raje
ima temo kot svetlobo. Tam se čuti varneje. Čuti, da je svoj gospod. Ne
ve, kam bi se skril, skril pred seboj in pred Bogom, ki me sprašuje: »Kje
si človek, kam bežiš, zakaj si se skril? Kaj si storil?« Bog ti hoče
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Pomagati, v molitvi razločiti, kako si poslušal kačo – skušnjavo,
sebičnost.
Človek pogosto ne ve, zakaj ga je strah, gre za neko izkušnjo, ki je
potisnjena v podzavest. Kako duhovne vaje pomagajo, od česa je odvisno,
da je človek teh vzrokov za strah odrešen?
Človek se ne more osvoboditi tega strahu sam. Gospod prihaja, da
nam odvzame strah pred smrtjo in greh. Vedno nam govori: »Zaupaj
vame, vsak dan.« Človek je namreč neverjetno preplašeno bitje. Bog
pa nam v svoji ljubezni govori: »Ne boj se, zaupaj, jaz sem s teboj.« Ker
je Oče, ker je ljubezen, dobrota. Kjer je ljubezen, ni strahu. Kot ga ni
doma v družini, če se imajo radi.
Božja beseda mi na duhovnih vajah spregovori meni osebno. Ko se
zavem strahov, jih priznam, mi
jih Bog odvzame. Tako se učim
zaupanja. Ni se mi treba nikogar
več bati.
Ali je problem v tem, da se
preveč ukvarjam s samim seboj in
s tem, kaj mislijo o meni drugi?
Da, pomembno je, da gledam
kakor Bog, ki ima Očetovski pogled, in Jezusov Sinovski pogled,
ki daje duha svobode in nas ne
zasužnji. Pomembno je, ali sem
svobodnega duha ali sem suženj.
Suženj ne doživlja ljubezni. Ko
pa sem svoboden, se lahko
prepustim Očetovim rokam, Jezusovi veseli novici, klicanju Svetega
Duha.
Kaj je glavna ovira, da se človek ne odpre tej Božji ljubezni?
Da nikoli ni doživel te ljubezni. Da je doživel veliko negativnega. Da
se je zato naučil živeti v strahu, nezaupanju: da se nikoli ne sme
popolnoma odpreti Bogu in ljudem. Predvsem je problem, če to izvira
že iz otroštva. Izvirni greh v človeku in lastna negativna izkušnja, ki
samo potrjuje, da je suženj, da ni svoboden. Ko se tega zave, se lahko
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odpre drugačnemu pogledu. Če v duhovnem pogovoru pove, česa ga je
strah, ta strah izgine, ker je strah v sebi nič in se zruši. Lahko se veseli
Očetovih del, posebno pa nedoumljive ljubezni Jezusa Kristusa, ki se je
zame učlovečil.
Gospod pater, hvala, da ste te izkušnje podelili z nami. Želimo vam še
veliko blagoslova na vaši duhovni poti, da bo obrodila še mnogo sadov.
Pogovarjala se je sm. Bakhita

SVETA NOČ, BLAŽENA NOČ

»Sveeeta noč, Blaževa noč …« je prepeval mali Anton. Njegov starejši
brat ga je popravil: »To ni moja noč! Reče se blažena noč. Blaaažeeena, ne
pa Blaževa.«
Najstarejša v družini, Neža,
se je smejala, vsa zavita v topel
šal. »Ta je res dobra!« Kako
zabavno je imeti mlajše brate, ki
se vedno znova spomnijo kakšnega dobrega heca. Družina se je
vračala od prve božične maše.
Neži se je zehalo, z atijem sta bila
že pri polnočnici. Blaž in Anton
pa sta bila naspana, saj sta Jezusa pričakala kar pod toplo odejo, zato jima
ni bilo pretežko v mrzlem jutru peš v cerkev. Tam so čudovite jaslice in za
božič vsi pojejo prelepo Sveto noč.
»Ta pesem je res lepa, prav zadovoljen bi bil, če bi bila moja!« je
pripomnil Blaž.
»Saj je malce tudi tvoja …« je toplo rekla mami.
»Kako to misliš?« je vprašal Blaž, medtem ko so njegove oči vprašujoče
gledale izpod kape.
»No, njen avtor jo je napisal za vse ljudi, ki se veselijo Jezusovega rojstva
in hrepenijo po miru. Zgodba o njenem nastanku je zelo lepa.«
»Joj, mami, povej nam zgodbo, prosim!« Blaž obožuje zgodbe. Ko sliši
besedo zgodba, vztraja, dokler nekdo ne začne pripovedovati.
»Bom jaz!« se je javil ati, čeprav ga je zelo zeblo in bi najraje molčal,
dokler ne bi prispeli do domačega kamina.
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»Bil je čas pred božičem, mladi kaplan Joseph Mohr se je trudil
pripraviti kar se da doživeto praznovanje Jezusovega rojstva v svoji
župniji Oberndorf v Avstriji. Na sveti
večer naj bi otroci zapeli pesem, a ko
so se zbrali na vajah, orgle od sebe
niso dale svojega čudovitega zvoka.
Prav čudno so ropotale. Ko je mladi
duhovnik odprl vratca orglarske
omare, so ven planile miši. Meh je bil
poln lukenj. Kaplan je kaj hitro ugotovil, da bo letošnji božič treba
praznovati brez prelestnega zvoka orgel. Žalosten je molil pred velikim
oltarjem. V goreči molitvi mu je Sveti Duh poslal idejo. Obiskal bo
skladatelja Franza Gruberja, učitelja in organista, ki pa je znal zelo lepo
igrati tudi na kitaro. Odpravil se je v njegovo hišo. Želel ga je prositi, naj mu
pomaga pripraviti preprosto pesem, ki jo bo mogoče odigrati na kitaro.
Kaplan je namreč že napisal besedilo. Z melodijo se je zelo mudilo, a
skladatelj je uspel zapisati preprosto skladbo. Za polnočnico leta 1818 je bila
tako po evangeliju prvič odigrana Sveta noč. Ljudje so v njej začutili Božjo
bližino. Sprva so jo poslušali v tišini, kmalu pa je vsa cerkev pela prečudovito
pesem.«
»Torej je stara že več kot 200 let!« je preračunala Neža.
»Res je, že več kot 200 let ni božiča brez zapete Svete noči. Kar ne znamo
si ga predstavljati brez te pesmi!« je dejala mami, ko so že odklepali vrata
domače hiše, kjer so jo v teh božičnih dneh skupaj še velikokrat zapeli.

KAKO PREŽIVETI ADVENT

Vstopamo v adventni čas 2020. Kot so že skoraj vsi prazniki letos
minili malo drugače, bosta tudi advent in božič verjetno drugačna, kot
smo bili vajeni. A ni razloga za slabo voljo. Situacije ne bomo
spremenili, če bomo slabe volje, če bomo kritizirali in godrnjali, saj je
življenje lepo, če ga znamo sprejemati. Življenje ni mrtva črka na
papirju. Življenje je treba živeti! Živimo pa ga lahko, če sprejmemo
Ljubezen. A ljubezen ni samo telesni stik, hrepenenje in poželenje, je
mnogo več. Je dar od Boga od Jezusa, ki je iz ljubezni do nas šel na križ,
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da bi nas odrešil smrti greha, da bi tudi mi zmogli ljubiti. Prav v tem
adventnem času lahko začnemo. To je čas pričakovanja. Čas, ko smo v
temi in pričakujemo Odrešenika. Vsako nedeljo prižgimo eno svečko,
ki pomeni upanje, ljubezen, vero ali veselje in mir. Vsak teden je bolj
svetlo, dokler ne zasije zvezda in se rodi naš Odrešenik JEZUS.
Advent je za kristjane veliko več kot veseli december, kot so ga
poimenovali komercialno, da bi ljudje čim več zapravljali in imeli velike
želje po potešitvi svojega jaza in po obdaritvi vsakega družinskega člana
s stvarmi, ki si jih želijo. A taka dejanja imajo včasih nasprotni učinek,
saj se ljubezen, upanje in mir razblinijo, ker vse to deluje le kratek čas.
Če smo še prej verjeli, da bodo vsi zadovoljni, pozneje spoznamo, da
smo se zmotili; le družinski
proračun je prazen. Dragi
ljudje, začnimo misliti, kaj
bomo podarili in ne, kaj bomo kupili. Podarimo lahko le
sebe, svoj čas, svoje življenje, svojo ljubezen, darove, ki smo jih prejeli. V
evangeliju piše: »Zastonj ste
prejeli, zastonj dajajte.«
Ker smo v času koronakrize, je malo drugače tudi z obiski, pa
vendar lahko vsakega, ki ga želimo, obiščemo od doma po telefonu.
Pokličimo mamo, očeta, babico, dedka, hčerko, sina, vnuka, prijatelja,
sorodnika, soseda. Izmenjajmo si besede tolažbe in upanja. Ne
obremenjujmo jih z vsakodnevnimi statističnimi podatki, ampak jih
razveselimo in jim vlijmo upanje. Veliko je osamljenih in samih, ki se
utapljajo v reki vprašanj: »Zakaj to, zakaj ono, zakaj se to dogaja prav
meni?« Odgovora ne najdejo. So tudi skrivnosti življenja, na katere
odgovore ve le naš Stvarnik.
Samim in osamljenim zagotavljam, da niste sami. Zavedajte se, da
je Jezus vedno z vami. Le prostor v srcu mu dajte. Če hočemo ljudi
pritegniti k Jezusu, moramo imeti usmiljeno srce. Če nimamo čuta za
stisko ljudi nimamo Jezusovega duha.
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Povabite Ga, ko sedete h kosilu, tudi Njemu ponudite stol in krožnik
zraven vas. Boste videli, občutek bo drugačen, niste sami.
Vsak ve za osamljenega v svoji okolici.
Pokličimo ga in mu podarimo svoj čas, da mu
prinesemo upanje. Ne bojmo se, če potrebuje
našo pomoč. Priskočimo k njemu in mu
izkažimo dejanje sočutja, izkažimo mu ljubezen. Ne zapirajmo se za štiri stene pred
televizorje in nadaljevanke, ne izgovarjajmo se,
da nimamo časa, ko nekdo potrebuje našo
pomoč. Tudi naše življenje je 'nadaljevanka',
saj ne vemo, kdaj in kako se konča, saj to ve
samo Gospodar našega življenja. Zato živimo
življenje in ne dopustimo, da gre mimo nas, ko
ležimo na kavču. Ponudimo svojo roko pomoči
potrebnim. Vse to bomo lahko storili, če ne bomo vedno v hrupu, ampak
vsak dan nekaj časa v tihoti, v molitvi in pogovoru z Bogom. ON prihaja
v tihoti, ne v hrupu. V hrupu ga ne moremo slišati. Jezus se rodi v
samoti, kjer Ga nihče ne pričakuje.
Doživimo letošnji advent drugače, bolj globoko, bolj doživeto,
boljše. Tako bo tudi božič lepši. Na svetu smo zato, da bi delali dobro.
Naj božič ne bo le prijeten družinski praznik, naj ne bo le mir,
veselje, harmonija in prijaznost – omejena na 48 ur. Božič je v resnici
veliko več. Je Bog, ki stopa k človeku. K vsakemu človeku. Jezus ne dela
izjem.

Vsem bralcem Sopotnika želim doživeti adventni čas in
vesel božič ter obilo božjega blagoslova, miru, upanja in
ljubezni v letu 2021.

Branka Štojs, župnija Vel. Dolina

KAKŠEN BO LETOŠNJI BOŽIČ

Mnogi se letos sprašujemo, kakšen bo letošnji božič. Ga bomo
praznovali pri zaprtih cerkvah, brez maše, polnočnice, brez jaslic v cerkvi,
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brez božične spovedi? Še mnogo bolj so vznemirjene razne potovalne
agencije. Vsako leto so lahko oglaševale svoje ponudbe praznovanja božiča
na vseh koncih sveta. V strahu so trgovci, če ne bodo smeli odpreti vseh
svojih trgovin in v nezavidljivem položaju so se znašli hotelirji in vsi tisti, ki
se ukvarjajo s turistično ponudbo. Namesto vedrega adventnega
razpoloženja bomo z bolečino gledali proti našim bolnišnicam in se vživljali
v usodo bolnikov in tudi bolniškega osebja. Morda pa se bomo tudi sami
znašli med njimi. Kako je ta nesrečni covid obrnil na glavo ves svet.

Zdaj, ko tudi že sam stopam proti koncu svojega življenja, se rad
vračam v čase svojega otroštva, svoje mladosti in svojega dolgega
duhovniškega življenja. Mnogi lepi spomini so povezani prav s
praznovanjem božičnih praznikov. V jutranjih urah so ljudje hodili k
zornicam in tudi sam sem se jim kot otrok pridružil. V gozdu sem nabiral
mah na starih hrastovih drevesih in v globini krakovskega gozda sem
odsekal nekaj smrekovih vej za jasličen kot ter nastrgal nekaj smole, da smo
z njo pokadili na sveti večer. Bil sem po naravi strahopeten in bal sem se
gozda. K temu je pripomogel tudi mamin opomin, da so v gozdu zverine.
Tiste dni pred božičem pa mi je bil tudi gozd prijazen in skrivnosten. Kdo
se ne bi rad spominjal svojih skromnih jaslic, tople zakurjene sobe na
božični večer, na molitev rožnega venca, ki smo ga kot družina kleče zmolili
pred jaslicami!
Mladi fantiči smo to veselje povezali še z enim dogajanjem, namreč s
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pokanjem. Sredi vasi smo zakurili ogenj, še poprej smo nabavili karbid in
prazne posode, v katerih je bila oljnata barva. Na karbidno kocko smo
pljunili, nato pa tesno zaprli posodo s pokrovom. V njej se je ustvaril plin, in
smo jo postavili na plamen. Zaslišal se
je pok, ki je odmeval daleč naokoli. Bili
smo namreč prepričani, da s tem
slavimo praznovanje božiča. Božič je
bil tisti čas v ilegali in se ga ni smelo
nikjer spominjati. Otroci so morali v
šolo, delavci v tovarno, na radiju niso
niti z besedo sporočili, da se obhaja
božič. Nam, mladim upornikom, to ni
bilo po volji. Zato smo s tem pokanjem
želeli vsemu svetu oznaniti, da se je
rodil Jezus, čeprav je bilo to strogo
prepovedano. Miličniki so namreč celo
noč hodili po vaseh, nas popisovali in
grozili našim staršem z visokimi
kaznimi, ker kršimo javni red in mir.
Takrat sem to pokanje imel za
bogodopadljivo dejanje. Današnje pokanje nima s tem nobene povezave.
Ponoči smo se odpravili k polnočnici. Starejši ljudje so imeli v rokah
prižgane bakle, ki so jih pripravili čez poletje. Z njimi so si razsvetljevali pot
in se ob plamenu tudi greli. Nepozaben je bil pogled na pobočja bližnjih
hribov, kjer je bilo vse polno migajočih plamenov ljudi, ki so hiteli k
polnočnici. Otroci smo celo leto hranili denar, da smo si nabavili baterije.
Najbolj zaželene so bile tiste svetilke, čigar sij je svetil daleč v nebo.
Nepozabni mi bodo ostali spomini na božične praznike, ko sem se vračal
domov iz malega semenišča v Pazinu ali iz ljubljanskega bogoslovja. V
domači družini in župniji lahko človek najlepše doživlja božično srečo.
Tudi božični prazniki, preživeti na Čatežu, mi ostajajo v lepem
spominu. Svetega večera sva se z mamo zelo veselila. Zaradi mojih
obveznosti je bilo malo časa, vedno sva pa našla čas za molitev rožnega
venca, kjer se je mama vedno rada spomnila naših pokojnih sorodnikov.

29

30.
Božično praznovanje pa je bilo vsako leto zaznamovano s čudovitem
petjem našega cerkvenega zbora. Kakšno bo letošnje praznovanje božiča?
Bomo ostali brez malih polnočnic v Mrzlavi vasi in Vel. Malencah? Bo sploh
polnočnica in božični blagoslov na božič? O tem ne vemo še nič. Vsekakor
pa bomo lahko božič obhajali v krogu domače družine, in to prav s
poudarkom na verski vsebini. Vključimo na sv. večer poleg blagoslova doma
tudi molitev rožnega venca. Seveda ne pozabimo na sv. spoved, ki bo na
tretjo adventno nedeljo.

BOŽIČNA SPOVED

V načrtu imamo božično spoved. Imeli jo bomo na tretjo adventno
nedeljo, 13. decembra. Tudi če ne bo dovoljeno imeti sv. maše, spovedovanje
bo. Kapucinski redovnik bo prišel že v soboto pred tretjo adventno nedeljo
in bo spovedoval od 17. ure dalje. V nedeljo bo spoved potekala od 7.30 do
11.00 v spovednici ali zakristiji. Če ne bo sv. maše, bo omogočen prejem sv.
obhajila po skupinah. Izkoristimo to priložnost in praznujmo božič kot
kristjani. Vesel sem, dragi moji farani, da verujete, da smo tudi v tem času
v božjih rokah. Storimo vsaj tisto, kar lahko naredimo.

OBNOVITEV NAROČNINE OGNJIŠČA

Zaradi spremenjenih razmer sem se odločil, da bi naslednje leto imeli
Ognjišče naročeno kar preko pošte. To smo naredili že z naročniki Družine
in so zelo zadovoljni. Celoletna naročnina za Ognjišče bo za prihodnje leto
znašala 33,50 evrov, za naročnike po pošti pa 34,30 evrov. Razlika je res
minimalna. Poskušal sem dobiti vaše naslove in sem jih že poslal na upravo
Ognjišča; z uprave Ognjišča pa boste dobili položnice, ki jih boste sami
poravnali. Lahko pa to storim tudi sam, če mi boste prinesli denar in
položnico. Januarsko številko boste dobili že po pošti. Vesel bom, če boste
ostali zvesti verskemu tisku. Položnice boste prejeli proti koncu januarja.

MARIJANSKI KOLEDARJI IN PRATIKA

Oboje lahko dobite pri meni v župnišču ali pa ob nedeljah v cerkvi, ki je
odprta dopoldan. Denar vrzite v nabiralnik. Cena koledarja je 2,50, cena
Družinske pratike pa je 5,85 evra.
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BOŽIČNI PROGRAM
Nihče še ne ve, kako bo z letošnjem
praznovanjem božiča. Za zdaj kaže zelo
slabo. Vsak dan je na novo še veliko okužb.
Če se bodo razmere izboljšale, potem
bodo sv. maše tako kot vsako leto. Mali
polnočnici bodo v Mrzlavi vasi na sveti
večer ob 17. uri, na Vel. Malencah ob 18.
uri zvečer. Sledi polnočnica v farni cerkvi.
Pastirska maša bo ob 8. uri in ob 10. uri
slovesna božična maša z blagoslovom
otrok. Pri vseh mašah bo ofer.
Na praznik sv. Štefana, 26. decembra,
bo sv. maša samo ob 9. uri dopoldan.
Ker je letos god sv. Janeza evangelista
na nedeljo, blagoslov vina pri Sv. Vidu letos

odpade.
Maša na silvestrovo bo na Sv. Vidu ob 23. uri, če bodo zdravstvene
razmere to dopuščale.

KAKO JE Z MAŠAMI?

Duhovniki mašujemo vsak dan. Ob nedeljah je sv. maša ob 9. uri. Vse
sv. maše so v času strogih zdravstvenih ukrepov v župnijskem domu.
Pogrebne maše, maše za sedmi in trideseti dan so lahko samo v ožjem
družinskem krogu ob upoštevanju predpisov.

POVEZAVA Z ŽUPNIJO

Ponovno vas spominjam, da imate odlično povezavo na spletni strani naše
župnije. Odtipkajte na Googlu: zupnija-catez.rkc.si. V njej boste našli
vse informacije, ki vam jih želim sporočiti, kot so: oznanilo sv. maš,
dogodkov, pogrebov, video strani … Prav tako so naši sestri, s. Katarina in
s. Bakhita pripravili tudi verouk na daljavo.
V tem času se je od nas poslovila Angela Pungarčič, doma s Čateža.
Kot dobra kuharica je večkrat priskočila na pomoč v župnišču pri raznih
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praznovanjih. Stara je bila 90 let. Zanjo je bilo darovanih 13 sv. maš. Umrla
je tudi Jožefa Budič iz Čateža, stara 85 let. Zanjo je bilo darovanih 17 sv.
maš, domači pa so dali tudi svoj dar za cerkvene potrebe. Iz Mrzlave vasi je
bila doma Marija Gramc, stara 89 let. Zanjo je bilo darovanih 6 sv. maš.
Na čateškem pokopališču smo se poslovili tudi od Frančiške BaškovčSubanove, doma iz Sobenje vasi. Stara je bila 89 let. Zanjo je bilo
darovanih 14 sv. maš. Naj počivajo v miru.

BOŽIČNO VOŠČILO

Potrošniški svet je Jezusa
v jaslicah zamenjal z Božičkom, ki je obložen z darovi.
Božiček lahko pomaga opraviti dober nakup, okrasiti
božično drevo, priskrbeti okusno hrano in enkratno darilo.
Več ne zmore.
Jezus se je rodil v revščini
in pomanjkanju.
Toda tu je bila zvezda – in
tu so bile jasli, ki so bile na
srečo prazne: prostor za
otroka.
Ta otrok ima poslanstvo,
ki nas spodbuja in naše srce napolni z naklonjenostjo do revnih.
Vaša župnika in prijatelja, Janez Zdešar in Jože Pacek, želiva, da
najdete vi, velikodolinski in čateški farani in vsi naši prijatelji pot do te
skrivnosti – to je skrivnost luči v naši temi. Veliko božjega blagoslova
vama želiva tudi v novem letu 2021. Pogum, bratje in sestre tudi v teh
časih! Kristus se je rodil. On je naše upanje zdaj in vse čase.
Glasilo Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi. Zanj odgovarja Jože
Pacek, župnik na Čatežu ob Savi. Lektorira prof. Mirjam Šemrov.
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