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OTROK V JASLIH
Skoraj ni človeka, ki se ga ne bi dotaknila božična zgoda evangelista Luka, ki jo bere-

mo pri vsaki božični maši in pogosto tudi v krogu družinskega praznovanja. Luka postavi 
zgodbo o rojstvu v revnem okolju hleva pri Betlehemu v samo središče svetovnega doga-
janja: z nebogljenim otrokom v hlevu nam prikaže prav nasprotni program kralju Avgu-
stu, ki je veljal za miroljubnega kralja, toda  ta lažni mir je v Rimskem cesarstvu dosegal s 
silo orožja. Jezus pa je resnični kralj miru. Prinaša mir, ker je v njem pravi Bog, ker samo z 
njim vidimo in občutimo Božji mir.

S svojo zgodbo o rojstvu Luka  kritizira ideologijo vladanja. Prav tako se distancira 
od zelotov, judovskih borcev za svobodo, ki so se s silo upirali ljudskemu štetju, ki ga je 
ukazal rimski cesar. Marija in Jožef se pokoravata cesarjevemu ukazu. Sprememba razmer 
se ne zgodi s silo in zunanjo močjo, ampak mora priti od znotraj. S tem betlehemskim 
otrokom je Bog prinesel v svet pravi mir. Božič nagovarja naše hrepenenje po miru v sve-
tu in v naših družinah. Če vsi skupaj pustimo, da se nas 
dotakne ta čudovita božična zgodba, se lahko v nas in 
med nas naseli mir.

Marija in Jožef se podata na pot v Betlehem, da bi se 
popisala, toda v mestu zanju ni prostora. Tako se otrok 
rodi v votlini pod neko hišo, ki je služila za zatočišče ži-
vini. To je za človeka prostor skrajne revščine. In pastirji 
so prvi, ki jim je bila sporočena vesela novica o rojstvu 
otroka! Prav pastirji so pri Judih veljali za siromake, za lju-
di na robu družbe, za Grke – in tako tudi za evangelista 
Luka – pa so pastirji čuvarji ljubezni. V sebi nosijo čut za 
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Božjo ljubezen, ki se je uresničila z detetom v hlevu: njim sporoči angel veselo novico o 
rojstvu Zveličarja. Z njim je človeštvu rojen pravi rešitelj in resnični vladar sveta, ki ga ne 
rešujejo kralji in vladarji, tudi gospodujejo mu ne: z detetom v jaslih je Bog postavil svoje 
gospostvo v svetu. Vladal bo z močjo ljubezni in svet spreminjal koreniteje, kot je kdaj 
koli uspelo kateri od vojaških moči.

Pri domačem praznovanju na sveti večer v naši družini je oče prebiral božični evangelij po 
Luku. Vedno znova se me je globoko dotaknil. In tudi iz očetovega glasu sem začutil, da so ga te 
besede močno ganile. Njegovo branje je globoko potrjevalo to, kar so govorile besede:  sam Bog 
je stopil v našo hišo. Ko je oče bral božični evangelij, je naša hiša postala pravi dom, saj je v njem 
bival Bog, velika Skrivnost. Anselm Grün, Blagoslovljen božič
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DAN PRAZNIKI, DOGODKI

TO
1. 12. sv. Eligij

- za Tilko Petrovčič
- za Marijo Trklja
- za Franca in Antonijo Švelc

SR
2. 12. sv. Natalija

- za  mamino zdravje
- za Aleksandra Klepac
- za starše Opeka in Pavlič

ČE
3. 12. sv. Frančišek Ksaver

- za Antona in Ano Mozetič, obl. in Dušana
- za Antona in Francko Kranjc in Hedviko Čuk
- za Jožeta Godeša, obl. in po namenu

PE
4. 12. sv. Barbara

- za Dorotejo Mrmolja
- za duše v vicah
- za Rafaela in Kristino Novak

SO
5. 12. bl. Filip Rinaldi

- za Andreja Kovačiča, obl.
- za Ludvika Štritofa
- za Marijo Borštnik

NE
6. 12.

2. ADVENTNA NEDELJA
sv. Nikolaj - Miklavž Podslivnica

- za Franceta Branislja in Marijo Trklja
- za žive in pokojne farane
- za
- za Antona in Marijo Žnidaršič in starše

PO
7. 12. sv. Ambrož

- za Ivanko Turšič
- za Vero Miklič, obl.
- po namenu

TO
8. 12.

BREZMADEŽNO 
SPOČETJE 

DEVICE MARIJE

- za zdravje in božje varstvo
- za zdravje
- v zahvalo

SR
9. 12. sv. Valerija

- za Rezko Potokar
- za domače dušne pastirje
- po namenu za zdravje

ČE
10. 12. Loretska Mari Božja

- za Franca Mevca, obl.
- za zdravje
- za domovino
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PE
11. 12. sv. Damaz I., papež

- za Antona Mevc, obl.
- za Janeza in Frančiško Opeka
- za Marijo in Franca Jevnikarja

SO
12. 12.

Devica Marija iz 
Guadalupe 

- za Štefko Vičič
- za družino Rožanec (Brezje 10)
- za Dušana Mozetiča

NE
13. 12.

3. ADVENTNA NEDELJA 
sv. Lucija Martinjak

- za Ivana Lončarja, obl.
- za Alojzijo in Janeza Šparembleka
- za Frančiško Urbas, obl.
- za žive in pokojne farane

PO
14. 12. sv. Janez od Križa

- za Franca Kovšca
- za Stanislava Humar
- za Konrada Kneza

TO
15. 12. bl. drinske mučenke

- za Marijo Kraševec, obl.
- za Antonijo Turk
- za družino Bartol (Loški potok)

SR
16. 12.

Božična devetdnevnica
sv. David

- za uspešen študij
- v čast Svetemu Duhu za pravo odločitev
- za domače duše pastirje

ČE
17. 12.

Božična devetdnevnica
sv. Lazar iz Betanije

- za Markota Ravšlja in Marijo Ponikvar
- za starše in sina Tekavec
- po namenu

PE
18. 12.

Božična devetdnevnica
sv. Teotim

- za Dragota Jakopina
- za starše in Jožeta Kovšca
- za Andreja Mele, obl. in Marijo

SO
19. 12.

Božična devetdnevnica
sv. Urban

- za Ivano, Jožeta in Janeza Opeka
- za Jožeta Kranjca, starše in brata
- za ++ Kvaternik

NE
20. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA Podslivnica

- za Janeza Šparembleka
- za Janeza Žnidaršiča, obl.
- za žive in pokojne farane 
- za Melito Doles Obreza

PO
21. 12.

Božična devetdnevnica
sv. Peter Kanizij

- za Ivano in Ferdinanda Žefrana
- za ++ Mele, Klammer in Turk
- za Antonijo Čenčur

TO
22. 12.

Božična devetdnevnica
sv. Frančiška Cabrini

- za Jožeta in Marijo Braniselj, obl.
- po namenu
- za Janeza Vidmarja

SR
23. 12.

Božična devetdnevnica
sv. janez kancij

- za Franca Medena
- za Ano in Staneta Modica
- za Janeza Šparembleka in starše

ČE
24. 12.

SVETI VEČER
sv. Adam in Eva Martinjak

Podslivnica

- v zahvalo
- za srečno in zdravo otroštvo
- za Franca in Ivano Urbas
- za

PE
25. 12.

BOŽIČ 
GOSPODOVO 

ROJSTVO

- za žive in pokojne farane
- za Marijo in Dragota Jakopin
- v čast Mariji Pomočnici za zdravje
- za Jožefa Žnidaršiča



župnija Cerknica

TABOR

Cerknica_OZNANILA_glava_2019-3-22.indd   1 9. 07. 2019   11:54:51

Mesečna oznanila Tabor. Izdaja Župnija Cerknica. Tel.: 01 709 68 80. Župnik: Milan Kavčnik, GSM 031 856 923. 
Kaplana: Janez Žerovnik – GSM 031 247 685, Sandi Osojnik – GSM 031 276 590. Duh pomočnik: Anton Horvat – GSM 064 155 188. 

Splet www.donbosko.si/cerknica/, e-pošta: zupnija.cerknica@rkc.si
TRR: SI56 0311 5100 0362 014 odprt pri banki SKB

SO
26. 12.

sv. Štefan
Dan samostojnosti in 

enotnosti

Dol. jezero
Dol. jezero

- za Štefana, Vilija in Tito Korošec
- za Štefana Slokarja
- za Jožefa Šparembleka in vse ++ Šparemblek
- za Marijo Mestek, obl.
- za Ano in Jožeta Šusterja
- za ++ Perovič in Novak

NE
27. 12. SVETA DRUŽINA Martinjak

- za Ivana Žnidaršiča
- za Janeza Škofa
- za Jožeta Škufca in Josefa Verček
- za Frančiško Jamnik

PO
28. 12.

- za Anico, obl. Viktorja, Tomaža, Marjana Žnidaršiča
- za Ano in starše Snoj
- za Zlatka Jambrošič

TO
29. 12.

- za žive in pokojne farane
- za Pavlo Milavec
- za ++ Knez

SR
30. 12.

- za Francko Fačnik, obl.
- za Janeza Žnidaršiča, obl. (D. vas 10a)
- po namenu

ČE
31. 12. Brezje

- za zdravje
- v zahvalo in priprošnjo
- za 

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjenih več maš, mi mašujemo po treh namenih po ostalih namenih mašujejo duhovniki na Rakovniku. Ure maš 
bodo objavljene v tedenskih oznanilih, ko bodo škofje dali dovoljenje za maševanje z ljudstvom. Sedaj pa mašujemo vsak dan po vaših namenih.

»Zato bodite tudi vi pripravljeni…«  
nas opominja Jezus.

Bog se nam približuje v vsakdanjih dogodkih,  
v vsakdanjem delu in obveznostih, v enoličnih opravilih 
in dolžnostih, v redni molitvi in v ljubezni do sozakonca 
ali do otrok, do bratov in sester. V vseh in v vsem tem 
prihaja Kristus neopazno k nam.

Božič praznujemo kot 
ozdravljenje, ki naj nas vodi v stik z 
Božjim otrokom v nas. Bog naj bi se 
v nas rodil. To pomeni priti v stik z 
enkratno podobo, ki si jo je Bog naredil o  vsakem izmed nas. Če se v nas rodi Bog,  
se naše življenje prenovi. Začnemo lahko znova. Ne določa nas več naša preteklost


