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Rad razmišljam o domu, čeprav sem ugotovil, da dom kot zgradba, kot stene, ki 
določajo mejo sobam, ne govori o tistih, ki živijo v njem; četudi so sobe še tako 
lepe, velike in pomembne ne povedo vsega, ne govorijo o njihovih prebivalcih, 
kajti »dom« ustvarjajo tisti, ki živijo v njem So domovi kjer prevladujejo prepir, 
zavist, nestrpnost, individualizem. So pa tudi domovi kjer razvijajo gostoljub-
nost, človekoljubnost, strpnost, ljubezen. Čeprav ne more biti vedno tako, bi rad 
živel v takem domu, kamor se vračam utrujen ali prestrašen; ko misliš, da ni ni-
komur mar zate, te v njem sprejme razumevanje, poslušanje, objem, topel obrok, 
ljubezen.

Lepo bi bilo, ko bi obstajal Dom Karitas, ki bi živel v takem duhu, v duhu doma v 
Betaniji; sprejem Jezusa ga je napolnil z novim veseljem, tako da sta Marta in Ma-
rija, na različne načine, izražali navdušenje, da imata ob sebi gosta Jezusa. Prav 
zaradi tega smo za letošnji adventi čas izbrali slogan »Gostujem te, srce se veseli 
in poje od radosti«. Če v našem srcu-domu gostujemo Jezusa-ljubezen in odpre-
mo vrata Njemu, ki trka in čaka, da mu odpremo, se bo naše življenje spremenilo 
in bomo tudi v težavah našli prostor, kjer se bomo počutili sprejeti in ljubljeni.

Celotna škofijska Karitas želi vsem vam in nam, da bi preživeli miren Božič v tis-
tem domu, ki zna v vsaki malenkosti uvideti užitek skupnosti in občutek, da smo 
vedno in vsekakor ljubljeni. 

Vesel Božič!

Diakon Renato Nucera 
Direktor škofijske Karitas

Hisa za vseˇ
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27. november 2022
1. adventna nedelja
Prvi teden: BEDETI… za najbolj pričakovanega gosta

Psalm 121
Razvesélil sem se, ko so mi rekli:
» V hišo Gospodovo pojdemo.«
Naše noge so se ustavile
ob tvojih vratih, Jerúzalem.

Iz evangelija po Mateju 24,37-44
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: “Kakršni so bili Nóetovi dnevi, tako bo 
tudi ob prihódu Sina človekovega. Kakor so namreč v tistih dneh pred potópom 
jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe na ladjo, in niso ničesar 
slutili, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihódu Sina člo-
vekovega. Takrat bosta dva na polju: eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta 
mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, 
katerega dne pride vaš Gospod! Vedite pa: ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri 
straži pride tat, bi ostal buden in ne bi pústil vlomíti v svojo hišo. Zato bodite tudi 
vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.”

Prisluh papežu Frančišku
Bedeti ne pomeni imeti razprte oči, a imeti prosto srce in usmerjeno v pravo 
smer, to pomeni pripravljeno za darovanje in služenje. To je bedenje! Spanje, ki 
se ga moramo znebiti, sestavljajo brezbrižnost, nečimrnost, nesposobnost ustvar-
janja resničnih odnosov, nesposobnost sprejemanja brata, ki je sam, zapuščen 
ali bolan. Pričakovanje Jezua, ki prihaja, moramo torej spremeniti v obveznost 
pričakovanja. Gre najprej za občudovanje Božjega dela, njegovih presenečenj in 
mu dati največjo pozornost. Bedenje konkretno pomeni tudi biti pozorni na bliž-
njega v potrebi, pustiti, da nam spregovori o svojih težavah, ne pa čakati, da bi nas 
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Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem: »Resnično, po-
vem vam, tolike vere nisem našel pri nikomer v Izraelu!«

Narodom je treba prizanti pravico do življenja v 
medsebojnem odnosu
Na zemlji živi veliko narodnih skupnosti, ki se bolj ali manj razlikujejo med seboj. 
Struktura posameznih etičnih skupin pa se ne sme spremeniti v zaprto oazo, v ka-
teri je človeškim bitjem onemogočen odnos z drugačnimi narodnimi skupinami: 
to bi bilo v strogem nasprotju z dobo, v kateri živimo, v kateri skoraj ne poznamo 
več razdalj med narodi. Niti ne smemo pozabiti, da se kljub posebnostim vsake 
etnične skupnosti, ki ljudi razlikujejo, vendarle ohranjajo bistvene posebne last-
nosti skupine; te so po naravi naklonjene srečevanju v svetu duhovnih vrednot, 
ki se vedno bolj usidrajo vanje in jim dajejo priložnost za neomejeno izboljšanje. 
Potrebno jim je priznati pravico in dolžnost, da živijo v skupnosti eni z drugimi 
(Mir na zemlji, št. 55).

Za najmlajše
Gospod, danes so moje misli usmerjene k možem, ženam in otro-
kom, ki živijo v vojni; podari mir v svetu in podpiraj prizadevanja 
vseh, ki se trudijo za mir in sožitje med narodi.

Torek, 29. novembra
Psalm 71
O Bog, daj kralju, da bo sodil
in kraljevemu sinu svojo pravičnost!
Naj pravično vlada tvoje ljudstvo
in tvoje ponižne po pravici.

Njegovo ime bo blagoslovljeno vekomaj;
njegovo ime bo ostalo, dokler bo sijalo sonce.
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji,
blagrovali ga bodo vsi rodovi.

on ali ona prosila pomoči; moramo se naučiti prehitevati, videti vnaprej, kakor to 
vedno dela Bog z nami (Angelovo češčenje, nedelja 1. decembra 2019).

Gospod, ki si središče in cilj vsakega pričakovanja in vsakega dejanja,
naj preživimo ta čas, ki nam ga daješ, v zastonjskem služenju drugim,
v pričakovanju, da se izpolni naše upanje. Amen.

Potrudil se bom…
…da bom živel v preprostem pričakovanju in da bom pozoren na razne Gospo-
dove obiske.

Pondeljek, 28. novembra
Psalm 121
V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto,
vse trdno sklenjeno v sebi.
Tja hodijo Gospodovi rodovi,
kakor določa Izraelova postava.

Zaradi svojih bratov in svojih prijateljev
pravim:» Mir v tebi! «
Zaradi hiše Gospoda, našega Boga,
ti želim vse dobro.

Iz evangelija po Mateju 8,5-8.10 

Ko je Jezus prišel v Kafarnaum, je stopil k 
njemu stotnik in ga prosil:» Gospod, moj 
služabnik leži doma mrtvouden in zelo 
trpi. « Rekel mu je: »Pridem in ga ozdra-
vim.« Stotnik mu je pa odgovoril: »Gospod, 
nisem vreden, da greš pod mojo streho, ampak 
reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen.« 
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ribiča. Reče jima:» Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj 
sta popustila mreže in šla za njim. Ko je od tam šel dalje, je videl druga dva brata: 
Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ko sta z očetom Zebedejem 
v čolnu popravljala mreže, in ju je poklical. Ta dva sta takoj zapustila čoln in očeta 
ter šla za njim.

Poklicanost je odgovor na poti k Gospodu, ki ima za nas 
čudovit načrt.
Besedo “poklicanost” lahko pojmujemo v širšem smislu kot klic Boga, ki zaobje-
ma tudi klic v življenje, klic v prijateljstvo z Njim, klic v svetost, itd. To je izredno 
pomembno, saj postavi vse naše življenje pred tistega Boga, ki nas ljubi in nam 
mogoča spznati, da naše življenje ni neka nesmiselna zmešnjava, ampak lahko 
vsako naše dejanje postavimo na pravo pot k Gospodu, ki ima za nas čudovite 
načrte. Gospod nas je poklical, da sodelujemo pri njegovem ustvarjanju in na 
podlagi našega znanja in naših zmogljivosti nudimo svoj prispevek v dobrobit 
naše skupnosti. Ta naša misijonska poklicanost je namenjena služenju drugim, 
saj naše življenje na svetu doseže popolnost, ko se spremeni v daritev. Spomi-
njam vas, da “moje poslanstvo je doseči srca ljudi, in ni le del mojega življenja ali 
okras, ki lahko slečem, ni neki izrastek mene ali le trenutek mojega življenja. To 
je nekaj, česar ne morem izkoreniniti iz sebe, če nočem, da me prav to uniči. Je 
moje poslanstvo na tej zemlji in sem zato tudi na tem svetu”. Ker naše življenje na 
svetu doseže popolnost, ko se spremeni v daritev. (Christus vivit, št. 248, 253, 254)

Za najmlajše
Tako kot Simonu, Andreju, Jakobu in Janezu tudi meni Ti, Jezus, 
govoriš preko glasu mojih staršev, učiteljev, duhovnikov, katehistov, 
skavtskih voditeljev, vzgojiteljev, trenerjev…, ki se trudijo in mi po-
magajo doraščati. Gospod, daj mi moči, da bom lahko poslušal nji-
hove nauke.

Iz evangelija po Luku 10, 21-22
Tisti čas je rekel Jezus:» Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si prikril to 
modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče, zakaj tako ti je bilo všeč. Vse 
mi je izročil moj Oče in nihče ne ve, kdo je Sin, razen Očeta; in kdo je Oče, razen 
Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.«

Čeprav o njih ne govorijo, obstaja vendarle veliko 
konkretnih znamenj dobrote in nežnosti
Čeprav o njih ne govorijo, obstaja veliko konkretnih znamenj dobrote in nežn-
osti, ki se dotikajo najmanjših in nemočnih, najbolj osamljenih in zapuščenih. 
Resnično obstajajo junaki ljubezni, po katerih najbolj ubogi in nesrečni niso 
prikrajšani za solidarnost. Zahvalimo se Gospodu za te dragocene darove, ki 
vabijo, naj odkrivamo veselje v tem, da se približamo šibkosti ranjenega člov-
eštva. Hvaležno mislim na toliko prostovoljcev, ki vsak dan posvečajo svoj čas, 
da s svojo predanostjo razodevajo Božjo bližino. Njihovo služenje je pristno delo 
usmiljenja, ki tolikim ljudem pomaga, da se približajo Cerkvi. (Usmiljenje in us-
miljenja potrebna, št. 17)

Za najmlajše
Jezus nam danes pravi, da so prav najmlajši tisti, ki bolje razumejo njegov 
nauk; zato, četudi smo še odraščajoči, ne bojmo se spoznati, kar piše v evan-
geliju.

Sreda, 30. novembra
Psalm 18
Nebesa pripovedujejo o Božji slavi, 
nebesni svod sporoča o delu njegovih rok. 
Dan izreka dnevu govor, 
noč razglaša noči znanje.

Iz evangelija po Mateju 4, 18-22
Ko je Jezus hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona, z imenom 
Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v morje; bila sta namreč 
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Petek, 2. decembra
Psalm 26
Gospod je moja luč in moja rešitev, 
koga bi se moral bati? 
Gospod je trdnjava mojega življenja, 
pred kom bi moral trepetati? 

Iz evangelija po Mateju 9, 27 – 31
Tisti čas je Jezus odhajal, za njim pa sta šla dva slepa in vpila:» Davidov sin, usmili 
se naju! « Ko je dospel v hišo, sta slepa stopila k njemu in Jezus ju je vprašal: »Ali 
verujeta, da morem to storiti?« »Da, Gospod,« mu odgovorita. Tedaj se je dotak-
nil njunih oči in rekel: »Zgôdi se vama po vajini veri!« In odprle so se jima oči. 
Jezus pa jima je strogo naročil:» Glejta, da nihče ne zve! « Toda ko sta odšla, sta 
ga razglasila po vsej tisti deželi.

Od časa do časa smo priče čudežu plemenitega človeka, ki 
izkaže pozornost
Plemenitost nas osvobaja ostrine, ki se včasih prikrade v človeške odnose, od 
tesnob, ki nam ne dovolijo misliti na druge, od raztresene sile, ki pozabljajo, da 
imajo tudi drugi pravico do sreče. Danes pogosto nimamo ne časa ne potrebnih 
moči, da bi se iskreno posvetili drugim, da bi izgovorili “z dovoljenjem”, “opros-
tite”, “hvala”. In vendar smo od časa do časa priče čudežu plemenitega človeka, ki 
odloži svoje nujne skrbi, da bi izkazal pozornost, naklonil nasmeh, izrekel spod-
budno besedo in sredi tolike brezbrižnosti komu prisluhnil. Ti napori, ki smo jim 
priča iz dneva v dan, lahko ustvarijo tisto zdravo sožitje, ki premaguje nerazume-
vanje in preprečuje spore (Vsi smo bratje, št. 224).

Za najmlajše
Čeprav nismo slepi, večkrat vidimo le delno, kar se dogaja okoli nas; 
pravzaprav se niti ne zavedamo vseh stvari, ki se dogajajo okrog nas. 

Podari mi, Gospod, tako srce, ki gleda z ljubeznijo in ki se zaveda, če ga kdo 
potrebuje. 

Cetrtek, 1. decembra
Psalm 117
Odprite mi vrata pravičnosti,
da vstopim in hvalim Gospoda!
To so vrata h Gospodu, 
pravični stopajo skoznje. 
Zahvaljujem se ti, da si me uslišal,
in mi postal rešitelj.

Iz evangelija po Mateju 7, 21, 25
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor 
mi pravi:» Gospod, Gospod «, temveč kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v 
nebesih.
Vsak, kdor posluša te moje besede in jih spolnjuje, bo torej podoben pametnemu 
človeku, kateri si je postavil hišo na skalo. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi 
in privršali so vetrovi ter se zagnali v ono hišo: in ni padla, zakaj imela je temelj 
na skali.

Ali zares želite častiti Kristusovo telo? Ne zaničujte ga, ko je nag
… vera in češčenje Boga še ne zagotavljata, da živimo, kot je Bogu po všeč. Veren 
človek je lahko tudi nezvest v tem, kar uči vera, a se vendarle lahko čuti blizu 
Boga in se ima za bolj vrednega od drugih. Nasprotno pa so tudi taki, ki svojo 
vero živijo tako, da so za druge pravi balzam. To je jamstvo za pristno odprtost do 
Boga. Sv. Janez Krizostom je ta izziv, ki se nanaša na kristjane, zelo jasno izrazil: 
“Želite resnično častiti Kristusovo telo? NE zaničujte ga, ko je golo. Ne častite ga 
v templju s svilenimi oblačili, medtem ko ga zunaj prepuščate mrazu in goloti.” 
Protislovje je, da lahko včasih neverujoči živijo po Božji volj bolj kakor verujoči. 
(Vsi smo bratje, št. 74)

Za najmlajše
Jezus, pomagaj mi, da se vsak obnašam trenutek in kjerkoli (doma, v 
šoli, med prijatelji, na treningu…) ljubeznivo in prijateljsko do vseh, 
kakor nas ti učiš.

ˇ
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4. december 2022
2. adventna nedelja
Drugi teden: PRIPRAVLJATI…. za najbolj pričakovanega gosta

Psalm 71
O Bog, daj svojo razsodnost kralju,
svojo pravičnost kraljevemu sinu.
Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti,
tvoje uboge po pravici.

Zakaj ubogega, ki kliče na pomoč, bo rešil,
rešil nesrečneža, ki nima pomočnika.
Do slabotnega in ubogega bo sočuten,
odrešil bo duše revežev.

Iz evangelija po Mateju 3, 1–12
Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: 
»Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« To je tisti, o katerem 
je bilo rečeno po preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: ›Pripravite Gospodo-
vo pot, zravnajte njegove steze!‹ Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen 
pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k 
njemu ljudje iz Jerúzalema in iz vse Judêje in iz vse pokrajine ob Jórdanu. Dajali 
so se mu krstiti v reki Jórdan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja 
k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo 
vam bo pokazal, kako naj ubežíte prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden 
spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za 
očeta‹, kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. 
Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega 
sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili; 
toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu 

Sobota, 3. decembra
Psalm 146
Velik je Gospod in zelo hvaljen, 
njegova veličina je nedoumljiva. 
Gospod podpira vse, ki padajo, 
vzdiguje vse, ki so upognjeni. 
Gospod varuje vse, ki ga ljubijo, 
vse krivičnike pa bo pokončal. 

Iz evangelija po Mateju 9, 35 – 38
Tisti čas je hodil Jezus po vseh mestih in vaseh: učil je v njih shodnicah, oznanjal 
blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. Ko pa je videl množi-
ce, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo 
pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite 
torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.«

Da bi bila človeška družba čimbolj podobna božjemu kraljestvu
Mir lahko ostane le izrečena beseda, če ne temelji na priporočilih, ki jih obravnava 
tale dokument z veliko mero upanja: red, utemeljen na resnici, pravično zgrajen, ki 
se napaja v dobrodelnosti in se vključuje vanjo ter uresničuje svobodo. Človek ne 
more uresničiti sam tako plemenitega podviga, pa čeprav je poln dobre volje. Da bi 
bila človeška družba lahko čimbolj podobna Božjemu kraljestvu, je potrebna Božja 
pomoč. On lahko odstranjuje iz naših src vse kar nas ogroža; On naj nas preobli-
kuje v pričevalce za pravičnost, resnico in bratsko ljubezen. Naj razsvetli voditelje 
ljudstev, da bodo poleg skrbi za pravično blaginjo svojih državljanov, jamčili in bra-
nili dar miru; naj vname v vseh voljo za premostitev ovir, ki nas ločujejo, za krepča-
nje medsebojnih odnosov in razumevanje drugih, za odpuščanje tistim, ki so delali 
zlo; po Njegovem zgledu naj se pobratijo vsi narodi (Mir na zemlji, št. 89, 90, 91).

Za najmlajše
Čeprav tako mlad, se lahko tudi jaz potrudim v svoji majhnosti in gra-
dim kraljestvo ljubezni, ki nam ga je prinesel Jezus. Kaj lahko storim 
danes, da bi gradil to kraljestvo? Nič ne stane podariti nasmeh žalostne-
mu, ponuditi roko prijatelju v potrebi, pomagati očetu in mami…
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prinesel sandale. On vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Vélnico ima v 
roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z 
ognjem, ki ne ugasne.«

Prisluh papežu Frančišku
Gre za to, da zapustimo udobne, a zavajajoče poti, malike tega sveta, kot so uspeh 
za vsako ceno, oblast na račun najslabotnejših, žeja po bogastvu, užitek za vsa-
ko ceno: tako odpremo pot Gospodu, ki prihaja. Ne jemlje nam naše svobode, 
temveč nam daje resnično srečo. Z Jezusovim rojstvom v Betlehemu Bog sam 
začne bivati med nami, da bi nas osvobodil sebičnosti, greha in pokvarjenosti, to 
pomeni drž, ki so hudičeve zapeljivke: uspeh za vsako ceno, oblast na račun naj-
slabotnejših, hlepenje po bogastvu, užitek za vsako ceno […]. Pustimo, da nas v 
tem adventnem času vodi Krstnikov poziv: »Pripravite Gospodovo pot, zravnajte 
njegove steze!” (v. 3). Gospodu pripravljamo pot in ravnamo svoje steze, ko si 
izprašujemo vest, ko preiskujemo svoje obnašanje, v želji, da odpravimo te grešne 
drže, ki sem jih prej omenil; uspeh za vsako ceno, oblast na račun najslabotnejših, 
hlepenje po bogastvu, užitek za vsako ceno - niso od Boga. (Angelovo češčenje, 
nedelja 4. decembra 2016).

Gospod Jezus, ki prihajaš vame, daj, da bo moje srce pripravljeno te sprejeti, spo-
sobno ljubiti tebe in sprejemati druge ter goreče biti zate in za življenje. Gospod, 
podari mi novo srce. Amen!

Potrudil se bom…
…da bom doma organiziral primerno obliko življenja: na primer, če sem len, 
bom danes naredil kaj več.

Ponedeljek, 5. decembra
Psalm 84
Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala,
pravičnost in mir se poljubila;
zvestoba bo pognala iz zemlje,
pravičnost se sklonila z nebes.

Iz evangelija po Luku 5,18-20,22–25
In glej, možje so nesli na postelji človeka, ki je bil mrtvouden, in so iskali, da 
bi ga prinesli noter in postavili predenj. Ker zaradi množice niso našli, kod bi 
ga nesli noter, so šli na streho in ga med opeko spustili s posteljo vred v sredo 
pred Jezusa. Ko je videl njihovo vero, je rekel: »Človek, odpuščeni so ti tvoji gre-
hi.« Jezus je spoznal njihove misli in jim odvrnil: »Kaj v srcu mislite? Kaj je laže 
reči: ›Odpuščeni so ti tvoji grehi‹, ali reči: ›Vstani in hodi‹?Da pa boste vedeli, da 
ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe – je rekel mrtvoudnemu – ti 
pravim: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom!« Takoj je vpričo njih 
vstal, vzel posteljo in odšel na svoj dom ter slavil Boga.

Velikodušna in dostojanstvena ustvarjalnost je najlepši izraz 
človeškega bitja
Vzgoja za odgovornost do okolja lahko spodbudi različne vrste vedenja, ki ne-
posredno in pomembno vplivajo na skrb zanj. Naj omenim izogibanje plastičnim 
izdelkom ali papirju, manjšo uporabo vode, ločeno odlaganje odpadkov, kuhanje 
tega, kar bomo res pojedli, skrbno ravnanje z drugimi živimi bitji, uporabo javne-
ga prometa ali skupna vožnja v vozilu, sajenje dreves, ugašanje nepotrebnih luči 
in tako dalje. Vse to je sestavni del velikodušne in dostojanstvene ustvarjalnosti, 
ki kaže na odličnost človeškega bitja. […] Takšno ravnanje širi dobro v družbi ter 
obrodi veliko več sadov, kot jih moremo zaznati, saj spodbuja na zemlji dobro, ki 
vedno teži k širitvi, včasih tudi na neviden način (Laudato Si, št. 211, 212).

Za najmlajše
Luka nam danes v evangeliju pripoveduje o nekaterih prijateljih, ki 
so odkrili streho hiše, da bi približali Jezusu hromega prijatelja, ki ni 

mogel iz postelje. Česa vsega si ne izmislimo, da bi lahko pomagali neki osebi! 
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Za najmlajše
Jezus nas uči, da smo vsi pomembni in nihče ne sme imeti občutka, 
da ga zanemarjamo. Danes se bom potrudil, da se bom v šoli, na tre-
ningu, pri katehezi pogovarjal in igral s tem, ki je najbolj izključen iz 
skupine ali ga le preprosto pozdravil.

Sreda, 7. decembra
Psalm 102
On odpušča vse tvoje krivde,
ozdravlja vse tvoje slabosti,
rešuje pogina tvoje življenje,
te venča z milostjo in usmiljenjem.

Usmiljen in milostljiv je Gospod,
potrpežljiv in zelo milosrčen;
ne ravna z nami po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah.

Iz evangelija po Mateju 11,28-30
Tisti čas je Jezus spregovoril: Pridite k meni vsi, kateri se trudite in ste obteženi, in 
jaz vas bom poživil. Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, ker sem krotak 
in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam. Zakaj moj jarem je prijeten 
in moje breme je lahko.

Iskreno in ponižno češčenje Boga vodi k spoštovanju 
dostojanstva in svobode
Iskreno in ponižno češčenje Boga “ne vodi v delitve, sovraštvu on nasilje, temveč 
v spoštovanje svetosti življenja, spoštovanje dostojanstva in svobode drugih ter 
v ljubečo skrb v dobro vseh”; saj, “Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je 
ljubezen” (1 Jn 4,8). V nekaterih skupinah, ki pripadajo različnim veroizpoved-
im, se včasih razvname fundamentalistično nasilje zaradi neprevidnosti njihovih 

Kako pa jaz lahko pomagam osebam, ki jih imam rad? Kako sem lahko na razpo-
lago svojim staršem, sorodnikom, prijateljem…?

Torek, 6. decembra
Psalm 95
Pojte Gospodu novo pesem,
pojte Gospodu, vse dežele!
Pojte Gospodu, slavite njegovo ime.
oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!

Pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi,
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi!
Govorite med narodi: »Gospod kraljuje«!
Sodil bo svet s pravičnostjo,

Iz evangelija po Mateju 18,12-14
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kaj se vam zdi? Če ima kdo sto ovac in 
katera izmed njih zaide, ali ne pusti na gorah devetindevetdesetih in gre iskat 
tisto, ki je zašla? In če jo najde, resnično, povem vam, veseli se je bolj ko devet 
in devetdesetih, ki niso bile zašle. Tako ni volja vašega nebeškega Očeta, da bi se 
izgubil kateri teh malih.

Usmiljenje odpušča, preobraža in spreminja življenje
Vse, kar skesani grešnik položi pred Božje usmiljenje, je deležno njegovega od-
puščanja; zato nihče med nami ne more določati pogojev usmiljenju; vedno je 
zastonjsko dejanje nebeškega Očeta, brezpogojna in nezaslužena ljubezen. Ne 
smemo tvegati, da bi se upirali polni in svobodni ljubezni, s katero Bog vstopa v 
življenje vsakega človeka. Usmiljenje je konkretno dejanje ljubezni, ki z odpuš-
čanjem preobraža in spreminja življenje (Usmiljenje in usmiljenja potrebna, št. 2).
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in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In 
glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to  je šesti 
mesec njej, ki je nerodovitna; kajti pri Bogu ni nič nemogoče.« Marija je rekla: 
»Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

Ne boj se stremeti visoko
Potrebujemo duha svetosti, ki bo prepojil našo samoto in naše služenje, našo not-
ranjost in naše prizadevanje za evangelizacijo, ki bo vsak trenutek izražal našo 
nesebično ljubezen v Gospodovih očeh. Vsak trenutek naj postane kot stopnice 
na naši poti do svetosti. Ne boj se visoko stremeti, dovoli Gospodu, da te ljubi in 
osvobaja. Ne boj se prepustiti se vodstvu Svetega Duha. Svetost ti ne bo odvzela 
ničesar človeškega, saj je dotik tvoje krhkosti z močjo milosti, kakor je rekel León 
Bloy: “V življenju obstaja samo ena žalost […], da nismo sveti” (Veselite se in se 
radujte, št. 31, 34).

Za najmlajše
Ko je Bog poslal nadangela Gabrijela k Mariji in jo prosil naj postane 
mama, je odgovorila “Tukaj sem”. In ti? Si pripravljen izreči “tukaj 
sem” tnjemu, ki te prosi, da se obvežeš pomagati drugim in izboljšati 
svet okoli sebe?

Petek, 9. dicembre
Psalm 1
BBlagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, 
ne stopa na pot grešnikov 
in ne poseda v družbi porogljivcev, 
temveč se veseli v Gospodovi postavi 
in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči. 

Iz evangelija po Mateju 11,16–19
Tisti čas je Jezus spregovoril množicam: Komu naj primerjam ta rod? Podoben 
je otrokom, ki posedajo na trgih in kličejo tovarišem: »Piskali smo vam, pa niste 
plesali; peli smo žalostinko, pa niste jokali.« Prišel je namreč Janez; ta ni jedel 

voditeljev. Vendar je “zapoved miru globoko zapisana v duhovnih izročilih, ki ji 
zastopamo […] Verski voditelji smo poklicani, da prevzamemo vlogo iskrenih 
‘sogovornikov,’” da sodelujemo pri vzpostavljanju miru, ne le kot posredniki, tem-
več kot verodostojni posredniki. Vsak izmed nas je pozvan, da postane ‘obrtnik’ 
miru, ki združuje in ne ločuje, gasi sovraštvo in ga ne zakriva, odpira pota dialoga 
in ne dviga novih zidov!” (Vsi smo bratje, št. 283).

Za najmlajše
Naj nas ne bo strah napolniti svojega življenja z izkazovanjem ljubez-
ni do drugih, čeprav nam bo večrat težko: gotovo bomo srečni za vse 
dobro, ki smo ga naredili.

Cetrtek, 8. decembra
BREZMADEŽNO SPOČETJE
Psalm 97
Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.

Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!

Iz evangelija po Luku 1,30–38
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela 
boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod 
Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj 
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to 
zgodilo, ko moža ne poznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte 

ˇ
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Iz svetega evangelija po Mateju 17,10–13
Ko so šli z gore, so učenci vprašali Jezusa: »Kaj govorijo pismouki, da mora prej 
priti Elija?« Odgovoril je: »Elija bo prišel in vse prenovil; a povem vam, da je Elija 
že prišel, pa ga niso spoznali, ampak so z njim storili, kar so hoteli. Tako bo trpel 
od njih tudi Sin človekov.« Tedaj so učenci razumeli, da jim je govoril o Janezu 
Krstniku.

Kazni ne smemo razumeti kot maščevanje, pač pa kot na 
pot do zdravljenja
Že od prvih stoletij dalje so nekateri v Cerkvi jasno nasportovali smrtni kazni. 
Laktancij, na primer, je trdil, da “ne potrebujemo nobenih razlikovanj: ubiti člo-
veka bo vedno zločin.” Papež Nikolaj I. je spodbujal: “Stremite po tem, da rešite 
smrtne kazni vse obsojene, ne samo nekaj nedolžnih.” Ob priložnosti procesa 
proti nekaterim morilcem duhovnikov je sv. Avguštin prosil sodnika, naj jih ne 
kaznuje s smrtjo. […] Kadar kazni niso krute, jih naši strahovi in zamere zlahka 
opredelijo za maščevanje, namesto da bi jih razumeli kot pot do ozdravitve in 
vključitve v družbeno življenje (Vsi smo bratje, št. 265, 266).

Za najmlajše
Lahko je ustrahovati najbolj ranljive, a poskusimo se dati v kožo 
nemočnega: kako bi se počutili, ko bi bil kdo nasilen do nas? Le tako 
se bomo lahko odrekli nasliju do naših sovrstnikov. 

ne pil, pa govorijo: »Hudega duha ima.« Prišel je Sin človekov; ta jé in pije, pa 
govorijo: »Glejte, požrešnež je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov.« In 
opravičena je bila modrost po svojih delih.

Krščanska duhovnost je vrnitev k skromnosti, preprostosti 
in uživanju ob malih stvareh
Krščanska duhovnost nas spodbuja, da rastemo v zmernosti in uživamo v malem. 
Je povratek k skromnosti, ki nam omogoča, da uživamo ob malih stvareh, da 
se zahvaljujemo za priložnosti, ki nam jih ponuja življenje; spodbuja nas, da se 
oklepamo tega, kar imamo in ne žalujemo za tem, česar nimamo. Če hočemo to 
doseči se moramo izogibati raznovrstnemu gospodovanju in golemu kopičenja 
užitkov. Zmernost, če jo uporabljamo svobodno in zavestno, nas osvobaja. Ne 
pomeni prikrajšanja življenja niti njegove slabše intenzitete, marveč vse kaj dru-
gega; tisti, namreč, ki ne stikajo več tu pa tam in ne iščejo kar naprej tega, česar 
nimajo, bolj uživajo in bolje izkoristijo vsak trenutek. Taki razumejo, kaj pomeni 
spoštovati vsakega človeka in vsako stvar, preproste stvari jim postanejo domače 
in uživajo v njih (Laudato Si, št. 222, 223).

Za najmljaše
Koliko darov prejemamo od Boga vsak dan: ljubezen naših staršev, 
dedkov in babic, učiteljev, prijateljstvo sovrstnikov, možnost, da se 
vsak dan naučimo kaj novega v šoli… in kljub temu smo še vedno 

nezadovoljni! Nocoj bom začel zahvaljevati se Gospdu za vse darove, s katerimi 
je napolnil moje življenje.

Sobota, 10. decembra
Psalm 79
Izraelov pastir, poslušaj,
ti, ki sediš nad kerubi, zasij,
zbudi svojo moč
in pridi, da nas rešiš!
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Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu:» Kaj ste šli gledat v 
puščavo? Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledat? Človeka, mehko oblečenega? 
Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? 
Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano: Glej, 
svojega glasnika pošiljam pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred 
teboj. Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni vstal večji od Janeza Kr-
stnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.«

Prisluh papežu Frančišku
“Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so 
obujeni,” (Mt 11,5). To niso le besede, so dejstva, ki kažejo, kako lahko odrešenje, 
ki ga prinaša Jezus, povsem zajame in prerodi človeka. Bog je prišel na svet, da 
bi nas odrešil grešnega suženjstva; postavil je šotor med nami, da bi z nami delil 
življenje, da bi povezal in ozdravil naše rane ter nam daroval novo življenje […]
Božič se bliža in znake bližanja opažamo na cestah, v naših domovih; tudi tu, 
na rgu smo naredili jaslice pri božičnem drevesu. Vsa ta zunanja znamenja nas 
vabijo, da pripravimo sprejem Gospodu, ki bo prišel kot vedno in potrkal na naša 
vrata, potrkal na naša srca, da bi se nam približal; vabijo nas, nja prepoznamo 
njegove korake v korakih ljudi, ki gredo mimo nas, zlasti v bolj šibkih in potreb-
nih. Danes smo povabljeni, da se veselimo skorajšnjga prihoda našega Zveličarja; 
danes smo poklicani, da delimo to veselje z drugimi, da delimo tolažbo in upanje 
z revnimi, bolnimi, osamljenimi in nesrečnimi (Angelovo češčenje, nedelja, 11. 
decembra 2016).

Gospod Jezus, pomagaj mi, ko me bosta lenoba in brezbrižnost premagali in bi 
raje odvrnil pogled od ljudi v stiski. Odpusti mi vse trenutke, ko preslišim tvoj 
glas, ki me poziva. Amen.

Potrudil se bom…
…da bom izbral primeren način, kako potolažiti tistega, ki je v stiski in kako mu 
stati ob strani..

11. december
3. adventna nedelja
Tretji teden: PODVIZAJMO SE… za najbolj pričakovanega gosta

Psalm 145
Gospod je zvest na veke,
Gospod pomaga do pravice zatiranim,
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike.

Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce.

Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda.

Iz evangelija po Mateju 11,2–11
Tisti čas je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih in ga je po svojih učencih, ki jih 
je poslal k njemu, vprašal: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« 
Jezus jim je odgovóril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: 
slepi spregledujejo, hrômi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo, 
ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.«
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Torek, 13. decembra
Psalm 33
Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca,
in v duhu skrušenim pomaga.
Gospod rešuje duše svojih služabnikov,
ne bo se pokoril, kdor koli se k njemu zateče.

Iz svetega evangelija po Mateju 21,31–32
Jezus jim reče:» Resnično, povem vam, da pojdejo cestninarji in nečistnice v Bož-
je kraljestvo prej ko vi. Kajti Janez vas je učil pot pravičnosti in mu niste verjeli, 
cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli; vi ste pa to videli in se tudi potlej niste 
pokesali, da bi mu verjeli.«

Prednost revežem
Odrinjene smo pogosto žalili s krivičnimi posploševanji. Če najrevnejši in 
odrinjeni včasih odgovarjajo z ravnanji, ki se zdijo protidružbena, je treba raz-
meti, da so takšni odzivi v mnogih primerih povezani z zgodovino poniževanj in 
pomanjkljive družbene vključenosti. Južnoameriški škofje so poudarili, da »nam 
samo bližina, ki nas prijateljuje, omogoča globoko spoštovanje vrednot današn-
jih revežev, njihovega zakonitega hrepenenja in njihovega posebnega življenja po 
veri. Odločitev za reveže nas mora privesti do prijateljstva z ubogimi« (Bratje vsi, 
št. 234).

Za najmlajše
V vsakodnevnem življenju se vprašaj, kaj bi Jezus storil na tvojem 
mestu.

Ponedeljek, 12. decembra
Psalm 24
Dober in pravičen je Gospod,
zato grešnike učí pravih poti.
Vodi ponižne v pravičnosti,
učí krotke svojih poti.

Iz evangelija po Mateju 21,23–27
Tisti čas je prišel Jezus v tempelj. K njemu so pristopili veliki duhovniki in sta-
rešine in rekli: »S kakšno oblastjo to delaš in kdo ti je dal to oblast?« Jezus jim je 
odgovoril: »Vprašal vas bom tudi jaz neko stvar; če mi jo poveste, vam bom tudi 
jaz povedal, s kakšno oblastjo to delam: Janezov krst – od kod je bil, iz nebes ali 
od ljudi?« Ti so pa sami pri sebi mislili: »Ako rečemo: ›Iz nebes‹›, nam bo dejal: 
›Zakaj mu torej niste verjeli?‹ Ako pa rečemo: ›Od ljudi‹, se bojimo ljudstva; vsi 
imajo namreč Janeza za preroka.« Odgovorili so Jezusu: »Ne vemo.« In on jim je 
odgovoril: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.«

Javna oblast je v službi vseh
Drugič, skupna lastina je nekaj, kar pripada vsem članom neke politične skup-
nosti, čeprav v različni meri in glede na njihove zmožnosti, zasluge in dolžnosti. 
Javna oblast ima torej dolžnost, da skupno lastnino vzdržuje v korist vseh in ne le 
izbranega kroga, kot nas je učil Leon XII: »Prav tako ne smemo na noben način 
dovoliti, da bi civilna oblast delala v interes posameznika ali le nekaterih izbra-
nih, kajti postavljena je v korist vseh.« Toda pravičnost in enakovrednost včasih 
zahtevata, da javna oblasti posveti posebno pozornost najšibkejšemu členu naše 
družbe, ki se znajde v podrejenem položaju pri uveljavljanju svojih pravic in za-
konitih interesov (Mir na svetu, št. 34).

Za najmlajše
Gospod, daj mi moči, da bom spoznal tvoj nauk, tako te bom lahko 
ljubil preko svojih bratov in sester vsak dan močneje.
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Cetrtek, 15. decembra
Psalm 29
Sliši, Gospod, in usmili se me;
Gospod, pomočnik mi bodi!
Spremenil si moje življenje v rajanje.
Gospod, moj Bog, vekomaj te bom hvalil.

Iz evangelija po Luku 7,24–27
Ko sta poslanca Janeza Krstnika odšla, je začel Jezus govoriti ljudstvu o Janezu:» 
Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledat? Človeka, 
oblečenega v mehka oblačila? Glejte, ti, ki se imenitno oblačijo in živijo v razkoš-
ju, prebivajo v kraljevskih palačah. Ali kaj ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, 
več ko preroka. Ta je namreč tisti, ki je o njem pisano:» Glej, pošiljam svojega 
glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj.‹

Srečna treznost dozori takrat, ko si v miru s samim sabo
Zmernost in skromnost v zadnjem stoletju nista bili na dobrem glasu. Ko pa gre kakšna 
vrlina v osebnem in družbenem življenju na splošno v pozabo, se to konča s številni-
mi, tudi okoljskimi neravnovesji. […] Izginotje ponižnosti v človeku, ki se pretirano 
navdušuje nad možnostjo brezmejnega obvladovanja vsega, lahko povzroči le škodo v 
družbi in okolju. Ni lahko zoreti v tej zdravi človečnosti in srečni zmernosti, če posta-
nemo neodvisni, če iz svojega življenja izključimo Boga in njegov prostor zasede naš 
jaz, če smo prepričani, da naša osebna presoja določa, kaj je dobro in kaj zlo. Po drugi 
strani pa noben človek ne more zoreti v srečni zmernosti, če ni spravljen s samim se-
boj. Del primernega razumevanja duhovnosti je v razširitvi našega dojemanja miru, ki 
je veliko več kot to, da ni vojne. Človekov notranji mir je zelo povezan s skrbjo za okolje 
in skupno dobro. Kajti če ga živimo pristno, se odraža v uravnoteženem slogu našega 
življenja, v sposobnosti čudenja, ki vodi v globine bivanja (Laudato Si, št. 224 in 225).

Za najmlajše
Sreča ni v novi igrači, ki sem jo prejel v dar ali v katerikoli stvari, ki 
jo lahko imam, sreča je v ljubezni mojih staršev, v nasmehu mojih 
prijateljev, v dobroti, ki jo bom daroval bližnjemu… kajti, kot nam 
govori Jezus, več užitka je v darovanju kot v prejemanju.

Sreda, 14. decembra 
Psalm 84
Poslušam, kaj govori Gospod Bog:
Zares, o miru govori svojemu ljudstvu.
Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo
in slava bo prebivala v naši deželi.

Iz evangelijapo Luku 7,20–22
Moža sta prišla k njemu in rekla:» Janez Krstnik naju je k tebi poslal vprašat:› 
Ali si ti, kateri mora priti, ali naj drugega čakamo?‹« Odgovoril jima je: »Pojdita 
in sporočita Janezu, kar sta videla in slišala: slepi spregledujejo, hromi hodijo, 
gobavi se očiščujejo, gluhi dobivajo sluh, mrtvi se obujajo, ubogim se oznanja 
blagovest; in blagor tistemu, ki se nad menoj ne spotakne.«

Dela usmiljenja še naprej delajo Božjo dobroto vidno
Čas je, da napravimo prostor za domišljijo usmiljenja, da bi zaživelo mnogo 
novih del, sadov milosti. Cerkev mora danes pripovedovati o» mnogih drugih 
znamenjih«, ki jih je Jezus storil in ki »niso zapisana« (Jn 20,30), da bodo zgovo-
ren izraz rodovitnosti Kristusove ljubezni in ljubezni skupnosti, ki živi od njega. 
Preteklo je več kot dva tisoč let in vendar dela usmiljenja še naprej delajo Božjo 
dobroto vidno. Skratka, ob telesnih in duhovnih delih usmiljenja se tudi v naših 
dneh izkaže, kako velik in pozitiven je vpliv usmiljenja kot družbene vrednote. Sili 
nas namreč, da si zavihamo rokave, da vrnemo dostojanstvo milijonom ljudi, ki 
so naši bratje in sestre, skupaj z nami poklicani graditi» varno mesto« (Usmiljenje 
in usmiljenja potrebna, št. 18).

Za najmlajše
Gospod, ne morem ponoviti tvojih čudežev, a s tvojo pomočjo lahko 
zapolnim svoj čas z lepimi dejanji, kot na primer pomagati svojim 

staršem pri vskodnevnih opravilih, svojim sošolcem pri učenju, deliti malico s 
tistim, ki nima hrane… 

ˇ
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Sobota, 17. decembra
Psalm 71
O Bog, daj kralju, da bo sodil
in kraljevemu sinu svojo pravičnost!
Naj pravično vlada tvoje ljudstvo
in tvoje ponižne po pravici.

V njegovih dneh bo cvetela pravičnost
in obilnost miru v svitu lune.
Gospodoval bo od morja do morja,
od velereke do kraja zemlje.

Iz evangelija po Mateju 1,1–17
Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega: Abraham je 
imel sina Izaka, Izak Jakoba, Jakob Juda in njegove brate…sina Obeda, Obed 
Jeseja, Jese pa je imel sina kralja Davida. David je imel z Urijevo sina Salomo-
na, Salomon je imel sina Roboama,… Ahaz Ezekija, Ezekija Manaseja, Manase 
Amona, Amon Josija, Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate ob preselitvi 
v Babilon.
Po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatiela, …Jakob pa je imel sina Jo-
žefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus.

Potiskanje starejših v osamo ne samo pohablja in siromaši 
družino, ampak tudi mladim odvzame korenine.
Pomanjkanje otrok, ki vpliva na staranje prebivalstva, in prepuščanje starejših 
njihovi boleči samoti posredno dokazuje, da se vse konča pri nas, da štejejo le 
naše osebne koristi. Tako “zavrženi predmeti niso le hrana ali odvečne dobri-
ne, temveč pogosto sama človeška bitja.” Ne zavedamo se, da se s potiskanjem 
starejših v osamo in s prelaganjem družine, pohablja in siromaši družina sama. 
Poleg tega obstajajo mladi brez nujno potrebnega stika s svojimi koreninami in z 
modrostjo, ki je sami od sebe ne morejo doseči.
Pozabljamo, da »ni hujšega odtujevanja, kot je okušanje izkoreninjenosti in ne 
pripadnosti. Zemlja bo plodna, ljudstvo bo rodovitno in ustvarjalno le takrat, 

Petek, 16. decembra
Psalm 66
Bog se nas usmili in nas blagoslovi,
razjasni svoj obraz nad nami,
da na zemlji spoznajo tvojo pot,
med vsemi narodi tvoje zveličanje.

Iz po Janezu 5,33-36
Tisti čas je rekel Jezus Judom: Poslali ste k Janezu Krstniku in pričeval je za resni-
co; toda jaz ne sprejemam pričevanja od človeka, ampak pripovedujem to zaradi 
tega, da bi se vi zveličali. On je bil svetilka, ki gori in sveti, vi pa ste se hoteli nekaj 
časa veseliti ob njegovi luči. Jaz pa imam večje pričevanje, kakor je Janezovo; dela 
namreč, ki mi jih je dal moj Oče, da jih izvršim, prav ta dela, ki jih izvršujem, 
pričujejo o meni, da me je poslal Oče.

Vsak kristjan mora postati iskra svetlobe
Seveda, tisti, ki se trudijo da bi ponovno vzpostavili vezi znotraj družbenega živ-
ljenja; njim naj gre naša očetovska zahvala, naša vztrajna spodbuda, da bi vztrajali 
pri njihovem delu z novo zagnanostjo. Tolaži nas upanje, da jih bo vedno več, 
predvsem med vernimi. Je ukaz dolžnosti, je nujnost ljubezni. Vsak vernik na 
tem našem svetu mora biti iskra svetlobe, središče ljubezni, živahni spodbujeva-
lec sredi množice: To pa bo lahko samo če bo v sebi doživljal globoko intimnost 
z Bogom. Namreč, ne more biti miru med ljudmi, če ni še prej miru v vsakem 
posamezniku. Potrebno je, da vsak gradi v sebi red, ki ga je Bog določil (Mir na 
zemlji, št. 88).

Za najmlajše
Če v zatemnjeni sobi prižgemo majhen plamen, lahko vidimo le 
toliko, da ne izgubimo orientacije. So osebe, ki osvetljujejo temne 

trenutke našega življenja z nasmehom, s pravo besedo o pravem trenutku ali z 
ljubeznivimi dejanji, tako kot si delal Ti, Jezus. Nauči me, da bom tudi jaz plamen 
svetlobe za vse, ki so ob meni.
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18. december
4. adventna nedelja
četrti teden: SPREJETI… najbolj pričakovanega gosta

Psalm 23
Kdo se bo povzpel na Gospodovo goro,
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Tisti, ki je nedolžnih rok in čist v srcu,
ki ne prisega po krivem.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda,
pravičnost od Boga, svojega rešitelja.
To je rod tistih, ki te iščejo,
ki hočejo najti tvoje obličje, Bog Jakobov.

Iz svetega po Mateju 1, 18 – 24
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z 
Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča od Svetega Duha. 
Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo 
skrivaj odslôvil. Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov 
angel in rekel:» Jožef, Davidov sin, 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. «Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je 
Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga 
bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbúdil, je stóril, kakor mu 
je naróčil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi.

ko bo verjelo v pripadnost vseh njegovih članov; ko bo živelo v povezanosti med 
generacijami in različnimi skupinami, ki ga sestavljajo; pa tudi, ko bo razbilo 
spirale, ki zamegljujejo čute, da smo drugi od drugih vedno bolj oddaljeni« (Vsi 
smo bratje, št. 19 in 53).

Za najmlajše
Hvala, Gospod, ker si mi daroval življenje, hvala, ker si ob mene pos-
tavil osebe, ki me imajo rade (družino, prijatelje, učitelje, trenerje, 
katehiste).
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Prisluh papežu Frančišku
Božji Sin “pride” v njeno telo, da bi postal človek in Ona ga sprejme. […] Tudi k 
nam se Bog približa, sicer na drugačen način, da bi s svojo milostjo prišel v naše 
življenje in nam daroval svojega Sina. In kaj storimo mi? Ga sprejmemo, mu do-
volimo, da se nam približa ali ga zavrnemo, odženemo? Kot Marija, ki se je daro-
vala Gospodu in mu omogočila, de ja lahko spremenil zgodovino človeštva, tudi 
mi lahko sodelujemo pri njegovemu načrtu našega odrešenja in odrešenja celega 
sveta, ko sprejmemo Jezusa in mu vsak dan sledimo […]
Ko je Jožef sprejel Marijo, je zavestno in z ljubeznijo sprejel tudi njega, ki je bil po 
Božji volji v njej spočet in ki mu ni nič nemogoče. Jožef, ponižen in pravičen človek 
(prim. v.19) nas uči, da moramo vedno zaupati v Boga, ki se nam bliža: Ko se nam 
Bog približa, mu moramo zaupati. Jožef nas uči, naj se pustimo voditi Njemu in 
naj mu prostovoljno prisluhnemo (Angelovo češčenje, nedelja, 18. decembra 2016).

Bog Oče, ti si vedno zvest svojim obljubam, naj tvoja milost pripravi naša srca, da 
te sprejmejo in ti dovolijo vstopiti v naša življenja. Amen.

Potrudil se bom…
…da bom gledal z novimi očmi na to, kar se mi dogaja ter da bom poskusil gleda-
ti preko zunanjega videza, da bom lahko gostoljuben in pripravljen sprejeti tudi 
to, kar se mi zdi nemogoče.

Ponedeljek, 19. decembra
Psalm 70
Opeval bom tvojo moč, Gospod,
slavil bom tvojo pravičnost.
Učil si me od moje mladosti
in doslej oznanjam tvoja čuda.

Iz evangelija po Luku 1, 5.7-8.11-16.18-20
V dnevih Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik, Zaharija po imenu, iz Abijeve 
vrste, njegova žena se je imenovala Elizabeta. Otrok nista imela, ker je bila Eli-

zabeta nerodovitna in sta bila oba že priletna. Ko je po redu svoje vrste opravljal 
duhovniško službo pred Bogom. Prikaže pa se mu Gospodov angel, stoječ na des-
ni kadilnega oltarja. Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga obide. Angel 
mu pa reče:» Ne boj se, Zaharija; uslišana je tvoja prošnja: tvoja žena Elizabeta 
ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo 
radovali njegovega rojstva; zakaj velik bo pred Gospodom: s Svetim Duhom bo 
napolnjen že v materinem telesu. Mnogo Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospo-
du, njih Bog. Zaharija je rekel angelu:» Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč 
star in moja žena je zelo v letih. «ngel mu je odgovoril: Jaz sem Gabrijel, ki stojim 
pred Bogom; poslan sem, da govorim s teboj in ti sporočim to blagovest. In glej, 
onemel boš in ne boš mogel spregovoriti do dneva, ko se bo to zgodilo, zato ker 
nisi veroval mojim besedam, ki se bodo spolnile v svojem času.«

Zaupati moraš v Božjo ljubezen, ki ozdravlja in dviga
Zanj si zares vreden, nisi nepomemben, zanima se zate, ker si delo njegovih rok. 
Zato je pozoren nate in se te z nežno ljubeznijo spominja. Zaupati moraš “v Božji 
spomin: njegov spomin ni ‘trdi disk’, ki zapiše in shrani vse naše podatke, njegov 
spomin je srce, ki je mehko od sočutja, ki se radosti, ki dokončno odstranjuje 
vsakršno sled zla.” Ne šteje tvojih napak in vedno ti bo pomagal, da se boš tudi od 
svojih padcev kaj naučil. Ker te ljubi. Poskusi ostati trenutek v tišini in dopusti, 
da te ljubi. Skušaj utišati vse notranje glasove in krike in ostani za trenutek v nje-
govem naročju ljubezni. Njegova ljubezen “se ne vsiljuje in ne tepta; je ljubezen, 
ki ne potisne na rob in ne utihne; je ljubezen, ki ne ponižuje in ne zasužnjuje. Je 
ljubezen Gospoda, ljubezen vsakega dne, obzirna in spoštljiva, ljubezen iz svo-
bode in za svobodo, ljubezen, ki ozdravlja in dviguje. Je ljubezen Gospoda, ki ve 
več o podvigih kot o padcih, več o spravi kot o prepvedi, več o novi priložnosti, 
ki jo podarimo, kot o obsodbi, več o prihotnosti kot o preteklosti” (Christus vivit, 
št. 115 in 116).

Za najmlajše
Slišati in poslušati ne pomeni isto. Večkrat slišimo, a ne poslušamo, 
ker nismo pozorni. Večkrat slišimo glas očeta, mame, starih staršev, 

učitelja, trenerja…ne da bi jih poslušali, torej nismo pozorni in ne zaupamo v 
njihove nauke. Jezus, pomagaj mi, da bom vedno sposoben poslušati, kaj mi go-
vorijo ljudje, ki me imajo radi, ne pa, da bi jih le razstreseno slišal.
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Torek, 20. decembra
Psalm 23
Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
On ga je utemeljil na morjih
in ga ustalil na tekočih vodah.

Ta bo prejel Gospodov blagoslov
in plačilo Boga, svojega odrešenika.
To je rod tistih, ki ga iščejo,
ki iščejo obličje Jakobovega Boga.

Iz evangelija po Luku 1, 30 – 38
Angel ji je rekel:» Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela 
boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog 
mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in 
njegovemu kraljestvu ne bo konca. «Marija pa je rekla angelu:» Kako se bo to 
zgodilo, ko moža ne spoznam? «Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte 
in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In 
glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti 
mesec njej, ki je nerodovitna; zakaj pri Bogu ni nič nemogoče. «Marija je rekla:» 
Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi! «In angel je šel od nje.

Če bomo dovolili Marijinemu zgledu, da nas okuži, bo 
ljubezen postala služenje in predanost
Če bomo vzeli Marijino življenje za zgled, bomo konkretno živeli tisto ljubezen, 
ki nas spodbuja ljubiti Boga nad vse in nad seboj ter ljubiti vse, s katerimi delimo 
vskdanje življenje. In ljubili bomo tudi tistega, ki se nam bo zdel manj vreden 
ljubezni. To je ljubezen, ki postane služenje in predanost zlasti do najšibkejših in 
najrevnejših, ki spremeni naše obraze in nas napoji z veseljem (Papež Frančišek 
ob XXXII. mednarodnem Dnevu mladih).

Za najmlajše
Marija, Jezusova mama, pomagaj mi, da bom izpolnjeval vsak dan 
nauke oseb, ki mi je jih Bog postavil ob stran. Naj bodo zame pot, po 
kateri lahko postanem vsak dan boljši.

Sreda, 21. decembra
Psalm 32
Naša duša čaka Gospoda:
on je naš pomočnik in ščit.
Njega se veseli naše srce,
zaupamo v njegovo sveto ime.

Iz evangelija po Luku 1, 39 – 45
Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Za-
harijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je 
poskočilo dete v njenem telesu; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom 
in je vzkliknila z močnim glasom:» Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen 
sad tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? 
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete 
v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala; zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal 
Gospod!«

Kakor Marija, Jezusova Mati, “želimo biti Cerkev, ki služi”
Ne prizadevaj si tekmovati za zemeljsko oblast, temveč se daj na razpolago kot 
“družina med družinami – to je Cerkev. Bodi anašnjemu svetu priča […] vere, 
upanja in ljubezni do Gospoda in tistih, ki jih On ljubi s posebno pozornostjo. 
Hiša z odprtimi vrsti. Cerkev je hiša z odprtimi vrati, ker je mati. In kot Marija, 
Jezusova Mati, želimo biti Cerkev, ki služi, ki zapušča dom, ki prihaja iz svojih 
templjev, iz zakristij, da bi bila blizu življenju, vzdrževala upanje, bila znamenje 
enotnosti […] graditeljica mostov, rušiteljica zidov, sejalka sprave” (Vsi smo bratj, 
št. 276).
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Štola in predpasnik, prednja in zadnja podoba istega simbola
Morda se bo komu zdel izraz nespoštljiv in celo kaznivo dejanje, če štolo primer-
jamo s predpasnikom. Seveda, saj nas štola spominja na zakristijsko omaro, v ka-
teri visi med ostalimi bogoslužnimi oblačili, ki dišijo po kadilu, razkazujejo svojo 
svilenost in barvitost, svoje simbole in vezenine. Predpasnik pa lahko spominja 
le na kuhinjsko omaro, če ne celo na pomivalno korito, ko ves umazan in zapa-
can čaka, da ga obleče dobra gospodinja. Običajno ni predmet za darilo, sploh 
pa ne darilo redovnice mlademu duhovniku. A to je edina bogoslužna obleka, 
ki jo omenja evangelij. Evangelij namreč ne omenja, da bi Jezus, med slovesno 
mašo velikega četrka, oblekel ne mašnih plaščev ne amiktov ne štol ne pluvijalov. 
Piše le o grobem platnu, ki si ga je Jezus ovil okoli pasu s tipično duhovniškim 
gibom. Najvažnejše ni obesiti “predpasnik” v omaro bogoslužnih oblačil, pač pa 
dojeti, da sta štola in predpasnik prednja in zadnja podoba istega duhovniškega 
simbola; oziroma, še natančneje, da sta kot višina in širina iste krpe služenja: 
služenja Bogu in služenja bližnjemu. Štola, brez predpasnika, bi bila le ornament. 
Predpasnik brez štole bi bil usodno brezploden (La Stola e il Grembiule, msgr. 
Tonino Bello).

Za najmlajše
Ljubiti, imeti rad osebe, ki so nam blizu pomeni vstati, premikati 
se, konkretno se potruditi, da bi izkazali ljubezen do drugih; nas pa 
privlači lenarjenje na kavču. Marija nas uči, naj ne izgubljamo časa s 
poležavanjem. 

Cetrtek, 22. decembra
1 Sam 2,8
Iz prahu vzdigne slabotnega,
iz blata potegne siromaka,
da ga posadi med kneze
in mu odkaže častni sedež.

Iz evangelija po Luku 1, 46-56
Tisti čas je Marija rekla: 
» Moja duša poveličuje Gospoda 
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. 
Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle. 
Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi.
Zakaj velike reči mi je storil On, ki je mogočen 
in je njegovo ime sveto. 
Od roda do roda traja njegovo usmiljenje 
njim, ki mu v strahu služijo. 
Moč je skazal s svojo roko, 
razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola 
in povišal je nizke. 
Lačne je napolnil z dobrotami 
in bogate je odpustil prazne. 
Sprejel je svojega služabnika Izraela 
in se spomnil usmiljenja
 – kakor je govoril našim očetom – 
do Abrahama in njegovega roda na veke.«

ˇ
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Vedno manj kličemo človeka z njegovim lastnim imenom, 
vedno manj ga obravnavamo kot osebo
Vedno manj kličemo človeka z njegovim lastnim imenom, vedno manj ga obrav-
navamo kot osebo, kot edinstveno bitje na svetu, ki ima srce, ki trpi in ima teža-
ve, ki se veseli in ima svojo družino. Poznali bomo le njegove bolezni, da bi jih 
zdravili, pomanjkanje denarja, da bi mu ga priskrbeli, potrebo po hiši, da bi mu 
dali bivališče, njegovo željo po razvedrilu in zabavi, da bi mu ju pripravili. Ampak 
“ljubiti najbolj nepomembnega med človeškimi bitji kot brata, kakor da bi na 
svetu ne bilo nikogar razen njega, ni zapravljanje časa” (Vsi smo bratje, št. 193).

Za najmlajše
Vsak izmed nas ima svoje ime, ki nas določa kot osebo. Ime, s kate-
rim smo bili krščeni, ko smo bili še majhni. Odkrij datum svojega 
krsta. Vsako leto bi se lahko spomnil tistega dne, kakor se spominjaš 
rojstnega dne.

Sobota, 24. decembra
Psalm 88
Gospodove milosti bom na veke opeval,
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«
Z nebes si utrdil svojo zvestobo.

Iz evangelija po Luku 1,72-77

Da skaže usmiljenje našim očetom 
ter se spomni svoje svete zaveze;
 kakor je prisegel Abrahamu, našemu očetu, 
da nam bo dal, da bomo iz rok sovražnikov rešeni 
in mu brez strahu služili v svetosti in pravičnosti
 pred njegovim obličjem vse dni življenja.
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, 

Svet je dar, ki nam ga je dal Oče 
Najprej vključuje hvaležnost in zastonjskost, se pravi priznanje, da je svet dar 
Očetove ljubezni, ki spodbuja k zastonjskemu odrekanju in velikodušnemu ra-
vnanju tudi tedaj, ko tega nihče ne vidi in ne prizna. Vključuje tudi ljubeznivo 
zavest, da nismo ločeni od drugih ustvarjenih bitij, temveč sestavljamo z drugimi 
kozmičnimi bitji čudovito vesoljno skupnost. Kristjani o svetu ne premišljujemo 
od zunaj, temveč od znotraj. Pri tem prepoznavamo vezi, s katerimi nas je Oče 
povezal z vsem bitji. V svoji premoči ne vidi vzroka za osebno slavo ali neodgo-
vorno gospodovanje, temveč drugačno zmožnost, ki mu po drugi strani nalaga 
veliko odgovornost, povezano z njegovo vero (Laudato Si, št. 220)

Za najmlajše
Oh, Gospod, hvala za življenje, ki si mi ga daroval, za svet, ki me ob-
daja, za starše, ki me imajo radi, za prijatelje, ki si mi jih postavil ob 
strani, za vse, ki mi pomagajo doraščati… (poskusi dodati še druge 
razloge za zahvalo Bogu).

Petek, 23. decembra
Psalm 24
Dober in pravičen je Gospod,
zato grešnike uči pravih poti.
Vodi ponižne v pravičnosti,
učí krotke svojih poti.

Iz evangelija po Luku 1,57-66

Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. Ko so njeni sosedje in soro-
dniki slišali, da ji je Gospod skazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Osmi 
dan pa so prišli, da dete obrežejo in so mu po očetu hoteli dati ime Zaharija. 
Njegova mati pa je odgovorila:» Nikakor, ampak Janez se bo imenoval!« In rekli 
so ji: »Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime.« Tedaj so pomignili 
njegovemu očetu, kako bi ga on hotel imenovati. Zahteval je deščico ter zapisal:» 
Janez je njegovo ime.« In vsi so se začudili. Pri tej priči so se mu razvezala usta in 
jezik in je govoril ter hvalil Boga.
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pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota, 
da daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje 
v odpuščenju njihovih grehov, 

Vsaka stvar je deležna Očetove nežnosti
Tako, vsaka stvar je deležna Očetove nežnosti, ki je dodeli mesto na svetu. Celo 
puhlo življenje najbolj nepomembnega bitja je deležno njegove ljubezni in v tis-
tih kratkih sekundah obstoja, ga obdaja s svojo ljubeznivostjo. Sv. Bazilij veliki je 
dejal, da je Stvarnik tudi» dobrota, brez preračunljivosti «, Dante Alighieri pa je 
govoril o» ljubezni, ki giblje sonce in druge zvezde «. Zato se od ustvarjenih stvari 
dvigamo» vse do njegovega ljubečega usmiljenja« (Laudato Si, št. 77).

Za najmlajše
Jutri se bo rodil Jezus, ki nas je s svojim življenjem in svojo besedo 
naučil, da je ljubezen do bližnjega pot do popolnega življenja. Naj-
boljši način praznovanja Božiča je konkretna obveza, da bom vsak 

dan v življenju izkazoval ljubezen do bližnjega (pomagal sošolcu, nudil pomoč 
staršem ali domačim…)

25. december
Sveti Božič: ČASTITI… 
najbolj pričakovanega gosta
Psalm 95
Pojte Gospodu novo pesem, 
pojte Gospodu, vsa zemlja! 
Pojte Gospodu, njegovo ime slavite, 

oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje! 
Pripovedujte med narodi o njegovi slavi, 
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih! 

Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje, 
naj buči morje in kar ga napolnjuje. 
Naj vriska od veselja polje in vse, kar je na njem, 
tedaj naj vriskajo vsa drevesa v gozdu 

Pred Gospodom, ki prihaja:
Da, prihaja sodit zemljo. 
Sodil bo svet s pravičnostjo, 
ljudstva po svoji zvestobi.
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Iz evangelija po Luku 2,1 - 14
Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je 
bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili 
popisovat, vsak v svoj rodni kraj. 
Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se 
imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Mari-
jo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. 
Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvoro-
jenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čre-
di. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se 
prestrašili. Angel pa jim je rekel:» Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, 
ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je 
Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« 
In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in 
govorila: 
»Slava Bogu na višavah  
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«

Prisluh papežu Frančišku
Petje angelov, ki so se v noči Jezusovega rojstva prikazali pastirjem v Betlehemu. 
Petje, ki združuje zemljo in nebo, ki nebu prepeva čast in slavo in vošči mir lju-
dem na zemlji. 
Vabim vse, da se pridružite temu petju: to petje je za vsakega moža in vsako ženo, 
ki bedi ponoči in si želi boljši svet, ki skrbi za druge in se ponižno trud, i da opra-
vlja svoje dolžnosti. Slava Bogu! (Angelovo češčenje, sreda 25. decembra 2013).

Rojen je Veliki Otrok.
Noč, ki je že temna bila,
v siju Božje zvezde žari.
Le krepko, piščali vesele,
igrajte; zvonovi, zvončkljajte.
Pridite, pastirji in gospodinje,
ljudstva od blizu in daleč! (Guido Gozzano)

Prizadeval si bom…
… da se bom ustavil pred jaslicami v cerkvi ali doma in se bom zadržal v tišini 
pred skrivnostjo Jezusovega rojstva.

Jezus moj,
ki si se rodil v hlevu,

ker v prenočišču
ni bilo prostora

zate in za tvojo družino,
blagoslovi vse, ki drugim nudijo zatočišče.
V njem naj se vedno najde mesto za revne

in za popotnike.
Ljudem vlij jim poguma in moči,

da sprejmejo vsakogar.
Naj se spomnijo,

da vse, kar naredijo zanje,
naredijo zate.

Jezus moj,
blagoslovi vse, ki nudijo zatočišče.

Sveti Duh naj jim pove,
da bodo med prvimi sprejeti

v nebesa,
kjer je prostora za mnogo ljudi,

zlasti za najrevnejše med revnimi. 
Mati Terezija iz Kalkute

Preghiera per l’ospitalità
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Vesel Bozic!ˇˇ
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