
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Mt 1,18–24 

OTROK NI OČETOVA LAST 
 

Evangelist Matej na Jezusovo rojstvo 
gleda z očmi moškega, očeta. Za rojstvo 
otroka sta namreč vedno potrebna oba, 
oče in mati. Jožef je zaročen z Marijo. Ona 
pričakuje otroka. Ker otrok ni njegov, Jožef 
premišljuje, kako naj v tej situaciji ravna. 
Po judovski postavi žensko zaradi 
izvenzakonske nosečnosti kaznujejo s 
kamnanjem. Vendar Jožef Marijo ljubi. 
Nepredstavljivo mu je, da bi jo kamnali. 
Živeti želi pravično, to pomeni po judovski 
postavi, vendar ne tako, da bi mu bil zakon 
nad vsem. Pravičen želi biti tudi do Marije. 
Tako v svojem razmišljanju sklene, da se 
bo skrivaj ločil od nje. V središče tega zelo 
človeškega razmišljanja poseže Gospodov 
angel, ki se Jožefu prikaže v sanjah in mu 
pojasni to, česar ta s svojim razumom ne 
more doumeti.  
»Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; 
kar je spočela, je namreč od Svetega 
Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, 
kajti on bo svoje ljudstvo  
odrešil grehov« (Mt 1,20–21). Otrok 
navsezadnje ni njegov. Od Svetega Duha 
je. Božji otrok je. Otrok ni nikoli očetova 
last. Očetova naloga je otroku dati ime. Z 
imenom otroku izroča načrt, ki je nad  

 
 

njegovim življenjem. Oče otroka oblikuje. Z 
imenom in načinom, kako otroka 

nagovarja, iz otroka izvablja to, kar je vanj 
položil Bog. Jezusovo rojstvo izpolni 
obljubo preroka Izaija: »Glej, devica bo 
spočela in rodila sina in imenovali ga bodo 
Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z 
nami« (Mt 1,23). V Jezusu bo Bog sam pri 
nas in z nami. Nikoli več ne bomo sami. 
Edinstveno, ki ga je Bog ustvaril v 
Jezusovem rojstvu, saj je Bog sam postal 
človek, osvetljuje tudi naše življenje. Pri 
rojstvu otroka ne gre nikoli le za človeško 
delovanje, pač pa vedno tudi za Božje 
darilo. Bog vsakemu otroku obljublja, da 
bo z njim. Tako nam Bog po otroku kaže 
delček svoje ljubezni in je v otroku tudi 

sam navzoč pri nas.                  Po: A. Grün 
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Ko je to premišljeval, glej, se mu je 

v sanjah prikazal  

Gospodov angel … 

(prim.  Mt 1,20) 

 

Jožef, daj, 

da bom 

sanjal s 

teboj. 

Kakor ti. 

Tvoje 

sanje se 

srečajo z Bogom;  

omogočijo ti, da se pogovarjaš z 

njim, da ga vidiš navzočega v 

stvareh in dogodkih. 

Odprejo tvoje življenje za skrivnost. 

Odpreš oči in sprejmeš Marijo. 

Odpreš oči in sprejmeš Egipt. 

Odpreš oči in se naseliš v Nazaretu. 

Odpreš oči in sprejmeš Božje načrte. 

Jožef, daj, da bom sanjal s teboj. 

Kakor ti. 

V mojih sanjah sem vedno jaz v 

središču vsega, glasen, zahteven, 

vsiljiv. V tvojih sanjah je Bog. 

Jožef, pravični mož, tih, obziren in 

delaven, daj, da bom sanjal s teboj. 

Kakor ti. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

SVETI VEČER 

 
 Večer, ko je Bog blizu, ko se Bog dotika 
človeškega srca. Večer, ki od človeka 

zahteva, da se ustavi in umolkne, da ne bi 
zdrsnil mimo njega. 
Sveti večer se zame začne, ko se vse okoli 
hiše, morda pa kak trenutek tudi v njej, ovije 
v tišino. Ko pade mrzel mrak in se svet umiri. 
Ko se človek v sklanjanju nad jaslice, v 
obešanju okraskov na božično drevo, v 
mesenju kruha, v pripravi praznične mize, v 
blagosti kadila in blagoslovljene vode za 
trenutek s tišino pokloni skrivnosti svete 
noči. S tišino občudovanja in hvaležnosti, ker 
človek pred njo nima pravih besed. Ker jih 
ne potrebuje. Samo gledati mora. Gledati 
skrivnostnost Ljubezni, ki objema človekovo 
revščino kot otrok. 
Ta tišina je sveta. Ker me poboža kot dlan 
nekoga, ki me ima rad. Ker mi dobro dene. 
Ker v meni naredi prostor, da se rodi 
Beseda. Ker me pomiri in pripravi, da se 
zavem, kolikšno srečo imam, da sem človek. 
Človek, ki ga ljubi Bog. 

Marko Rijavec 
 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 2022 

 

 
 

Okoli nas se ovijajo temačne stiske, 
nekatere pritiskajo v nas, v druge izginjajo 

 
 Za duhovno rast 
 
 



ljudje, ki niti niso tako daleč stran. Tema nas 
ločuje in nas hromi. 
Pa vendar obstaja luč, ki nas ogreje in 
pomiri, ko se tema umika pred njo. K luči se 
vsak po svoje približa in spozna, da je v 
skupnosti. Ko namreč luč v temi nekomu 
osvetli obraz, ta ni več strah, ampak človek. 
Zato vam prinašamo Luč, ki se je v 
Betlehemu spustila med nas, da nas obsije z 
mirom in poveže v skupnost ljudi. To je naš 
korak bližje vam v tem mrzlem času. Želimo 
vam dati to Luč, želimo biti z vami v 
skupnosti. Sprejmite jo od nas in jo nesite 
naprej. Naredite tudi vi korak bližje ljudem, 
nikogar ne pustite samega, poiščite način, 
da jim pokažete bližino. Pusti se obsijati z 
mirom in zasveti v temi. 
 

Vstani in sveti! 
 

 
 
 
 

 Otroci imajo božično-novoletne 
počitnice od petka, 23. Decembra, do 
vključno ponedeljka, 2. januarja. Lepo 
vabljeni pa k prazničnim svetim mašam. 
Tisti otroci, ki sodelujete v adventni akciji 
Otroci za otroke – glej adventni koledar - 
prinesite svoje darove v škatlicah v cerkev 
k jaslicam. Bog povrni vašo dobroto. 
 

 Če je le mogoče, na vse tri svete 
večere (božični večer, na silvestrski 
večer in na predvečer svetih treh 
kraljev) pokropimo in s kadilom 
pokadimo svoje domove. S tem 
dejanjem izpovemo, da je Bog stvarnik in 
vzdrževalec vsega. Hkrati kličemo Božje 
varstvo v naše vsakdanje življenje.  
Blagoslov začnemo pri jaslicah, potem ko 
se zbere vsa družina. Pripravimo žerjavico 
in kadilo, blagoslovljeno vodo z vejico, 
prižgano svečko (najbolje Lučko miru iz 
Betlehema) in se dogovorimo za molitev. 

Posebej lepo je, če molitev in blagoslov 
dóma začnemo in končamo s primerno 
pesmijo. 
 

 V soboto, je sveti večer. Svete maše 
bodo ob 18.00 – posebej za otroke in 
mlajše družine; ob 21.00 na Lešah, ob 
23.40 uvod v polnočnico in ob 24.00 
polnočnica v župnijski cerkvi.  
Polnočna 
(angelska) 
sveta maša 
je prva 
izmed treh 
božičnih 
svetih maš. 
Sledita še 
jutranja 
(zorna - 
pastirska) 
in dnevna  sveta maša. 
Turistično društvo POLJANA vabi na 
jubilejni – 25. pohod z lučkami k 
polnočnici na Leše. Dobite se v soboto, 
24.12.2022, ob 19.30 pri baru Kocka na 
Poljani. Pridružite se prijetnemu druženju z 
okrepčilom. 
 

 V nedeljo je BOŽIČ, praznik 
Jezusovega rojstva. Vabljeni k 
prazničnim svetim mašam. 
 Na voljo je Marijanski koledar – 3,00 
€, Družinska pratika 6,90 € in enolistni 
stenski koledar – 0,70 €. 

 Verski tisk v letu 2023:          
Ognjišče – 38,90, Družina – 149 € do 31. 
januarja, kasneje 166,40 €, Misijonska 
obzorja - 9 €, Prijatelj – 15 €, Mohorjeve 
Knjige za leto 2024 – 55 €, Mavrica – 
49,90 €, Beseda med nami – 29,40 €, 
Najst – 33 €, Božje okolje – 33 €, 
Magnificat – 63,70 €, Svet in ljudje – 44,90 
€. 

 
 Oznanila 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

18. 12. 2022  –  4. ADV. NEDELJA 
 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Matevža Potočnika 
 

PONEDELJEK, 19. 12., Božič. osemd. 
18.00 za +Metoda in Heleno Oblak  
 

TOREK, 20. 12.,  Božič. osemdnev. 
18.00 za +Ludvika, Ludoviko in Marijo 
Pavše 
 

SREDA, 21. 12.; Božič. osemdnev. 
7.30 za +Kristino Pregel 
 

ČETRTEK, 22. 12.; Božič. osemdnev. 
18.00 za +Melhiorja, Rozalijo, Ferdinanda, 
Filipa in Rudija Krebs 
 

PETEK, 23. 12., Božič. osemdnev. 
7.30 za +Frančiško Kaker, sosedje 
Dobrodel 
9.30 v Domu za +Marijo Godec 
       

SOBOTA,  24. 12., SVETI VEČER 

18.00 PRVA POLNOČNICA, sv. maša 
za +Amalijo Mori, Štrekljevi otroci z 
družinami 

21.00 na Lešah za +Franca Pačnik in 
+Praparjeve 
 

23.40 UVOD V POLNOČNICO  

 

24.00 SLOVESNA POLNOČNICA ZA 
VSE ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJJANE 
 
 

 

25. 12. 2022  –  BOŽIČ 
 

7.30 za +Franca Fortina, Pavla in Majda 
9.30 za +Alojzijo in Franca Štrekelj 

22. december 
 
 

FRANČIŠKA CABRINI 
 

Rodila se je 
15. julija 1850 
v kraju 
Santangelo v 
Lombardiji kot 
petnajsti otrok 
kmečkih 
staršev. Zaradi 
šibkega 
zdravja je 
noben 
samostan ni 

hotel sprejeti. Redovnica je postala po 
drugi poti. Škof iz Lodija jo je prosil, naj 
uredi razmere v dobrodelnem zavodu, ki 
sta ga dve lahkomiselni redovnici skoraj 
uničili. Frančiška je kmalu dosegla tak 
uspeh pri negi in skrbi za svoje sirote, 
da je škof podprl njeno zamisel, da 
ustanovi novo redovno skupnost. Materi 
Cabrini je svetoval, naj gre misijonarit 
med italijanske izseljence v Ameriki.  
Poslušala je njegov nasvet. Brž se je 
lotila dela. Njene ustanove so rasle po 
deželah Severne, Srednje in Južne 
Amerike, po številnih evropskih državah 
in celo v Avstraliji. Omahnila je sredi 
dela: 22. decembra 1917 se ji je v 
Chicagu nenadoma ulila kri. 
 
 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik 

 

 
 Svete maše 
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