
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

beseda o Besedi 

 
Vsi trije odlomki današnje 
nedeljske Boţje besede 
spregovorijo o rojstvu. 
Današnjo nedeljo bi lahko 
poimenovali »nedelja rojstva«! V 
Svetem pismu ima rojstvo 
neverjetno velik pomen. Vsi veliki 
svetopisemski dogodki se začnejo 
z opisom rojstva osebnosti, ki ji 
ţe napoveduje njeno poslanstvo: 
Izak, Mojzes, Janez Krstnik, Jezus 
sam. 
 
Ker smo se odločili, da se 
ustavimo ob današnjem 
evangeliju s teţavami in 
zahtevam današnjega človeka, ne 
moremo drugače, kakor da si 
takoj zastavimo vprašanje: kako 
to, da se v zahodnih drţavah 
danes rodi tako malo otrok, kar 
velja tudi za našo drţavo? Boţič, 
ki je bil nekoč v prvi vrsti praznik 
otrok, danes to ni več. To je 
praznik odraslih. To, kar ob 
boţičnih praznikih vidimo v  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
izloţbah, so darila predvsem za 
odrasle. Če je bilo nekoč ob 
boţiču veselje odraslih predvsem, 
kako osrečiti otroke, se danes zdi, 
da je predvsem v tem, kako se 
osrečiti med seboj. 
 
Vedno manj je otrok. V naši 
deţeli, kot tudi v številnih drugih, 
se ţe zapirajo vrtci in osnovne 
šole ali pa se spreminja njihova 
namembnost. Vem, da se dotikam 
zelo kočljive tematike, ki za 
mnoge predstavlja intimno 
dramo. To ţelim storiti zelo 
obzirno, z vsem spoštovanjem, ki 
ga premorem, zavedajoč se, da 
na tem področju deluje vse polno 
dejavnikov in zato ne moremo 
dati enoznačne sodbe, ki bi 
veljala za vse primere.  
 
Ali je upravičeno reči, da so 
morda ekonomske in socialne 
teţave danes večje, kot so bile v 
preteklih obdobjih? Če je čas, ki 
ga ţivimo, »krizni«, katero 
obdobje v oddaljeni in bliţnji 
preteklosti pa to ni bilo? 
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Resnična teţava je duhovna 
suhota, izguba ţivljenjskega 
zagona, veselja, poguma, da se 
vrţemo v prihodnost. To je izguba 
neke določene nedolţnosti in 
preprostosti in torej sposobnosti 
strmenja in občudovanja ţivljenja 
in stvari.  
 
Izguba poezije. Podobni smo 
drevesu, ki izgublja najgloblje 
korenine in se hrani le še s 
površinskimi koreninami. Zaradi 
načrtovanja kmalu ne bo več kaj 
»načrtovati«, ker bo vse 
strašansko »plitvo«.Včasih se 
krivda pripisuje davkom. Gotovo 
je v igri tudi ta dejavnik, toda 
temeljni vzrok upadanja rojstev 
ni ekonomske narave. Če bi bilo 
tako, bi se moralo število rojstev 
povečevati, bolj ko se premikamo 
proti višjim druţbenim slojem ali 
pa ko se pomikamo od juga proti 
severu. Vendar vsi vemo, da je 
res prav nasprotno. Razlog je 
globlji. Gre za pomanjkanje 
upanja! Če je poroka vedno korak 
vere, je rojevanje vsakega otroka 
vedno dejanje upanja. Brez 
upanja se na svetu ne zgodi 
nobena stvar. Upanje 
potrebujemo, kakor potrebujemo 
kisik za dihanje. Ko je nekdo na 
tem, da omedli, zakličemo tistim, 
ki so mu blizu: »Dajte mu 
vdihavati nekaj močnega!«. Enako 
bi morali reči tudi človeku, ki je 
prišel do točke, da se prepusti 
toku, da se pred ţivljenjem vda: 

»Dajte mu razlog upanja!«. Naj 
bo zato Boţični praznik, ki je pred 
nami, trenutek Upanja za vse nas! 
 

R. Cantalamessa 
 
 

 

Luč miru iz Betelehema 
 

 
 

Luč miru iz Betlehema je 
mednarodna dobrodelna akcija, ki 
je razširjena po celotni Evropi, k 
nam pa prihaja letos ţe 
šestindvajseto leto zapored. 
Nosilec akcije je Zdruţenje 
slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov, partnerski organizaciji 
pa Zveza bratovščin odraslih 
katoliških skavtinj in skavtov in 
člani Slovenske zamejske skavtske 
organizacije. Tudi letos so se 
skupaj odpravili na Dunaj, od 
koder se plamen luči ţe 
tradicionalno širi na vse strani 
Evrope in nekaj ostalih drţav. 
Geslo, ki spremlja letošnjo 
akcijo je: Brez tebe me zebe!  

Slovenska delegacija Luči miru iz 
Betlehema je v soboto, 10. 12. 
2016, na slovesnosti na Dunaju 
prejela plamen Luči miru iz 
Betlehema. Plamen, ki ga vsako 
leto priţgejo v votlini Jezusovega 
rojstva, je prispel na Dunaj, kjer 
so ga sprejele delegacije iz več 
kot dvajsetih drţav. Sprejem je 
tokrat  pomenljivo potekal v  
sirski pravoslavni cerkvi, prav 
tako so plamen prejeli tudi 



predstavniki sirskih skavtov. 
Prevladovale so evropske 
delegacije, po plamen Luči pa so, 
kakor ţe nekaj let zapored, 
prispeli tudi predstavniki iz 
Bolivije in Zdruţenih drţav 
Amerike.  

Plamen so nato na 3. adventno 
nedeljo 2016 prejeli na regijskih 
sprejemih: na Ptuju, Škofji 
Loki in za primorsko regijo letos v 
sodelovanju s Slovensko zamejsko 
skavtsko organizacijo celo čez 
mejo, v Trstu, od koder se bo širil 
po ţupnijah in drugi različnih 
ustanovah. V minulem tednu je 
tako plamen Luči miru iz 
Betlehema obiskal tudi 
predsednika vlade, predsednika 
drţave in nekatera ministrstva. 
 

 

 

 
 

 

Naša oznanila 

 
 V nedeljo 11.12.2016 je bila 
dekanijska pevska revija otroških 
in mladinskih pevskih zborov pri 
sv. Joţefu na Studencih. Naša 
ţupnija je sodelovala s 
Slomškovimi malčki in s 
Slomškovim glaskom. Zelo dobro 
so se odrezali - naši otroci in 
mladi zelo smo ponosni na vas! 
Hvala gospe pevovodkinji za 
njen trud in staršem za lepo 
sodelovanje in podporo. Naj 
pevska kultura v naši ţupniji raste 
z našim mladim rodom! 

 V soboto smo vstopili v 
neposredno duhovno pripravo na 
Boţič – v Boţično devetdnevnico. 
K večernim sv. mašam ob 19h 
vabljeni vsi, posebej mlade 
druţine, člani ŢPS in člani 
pevskega zbora, da bomo na glas 
molili in prepevali: »Kralja, ki 
prihaja, pridite molimo!« 
 
 Danes nam bodo naši skavti in 
skavtinje prinesli luč miru iz 
Betlehema. Dar za sveče je 
namenjen vseslovenskemu 
skavtskemu projektu za pomoč 
revnim druţinam, Bog povrni za 
vašo dobrosrčnost!  
 
 Danes ob 18h bo v ţupnijski 
cerkvi na Mariji Sneţni praznični 
koncert akademskega pevskega 
zbora Maribor. Vabljeni! 
 

 Pred nami je boţično 
praznovanje. Kakor lani bomo 
tudi letos imeli dve polnočnici: 

otroško ob 19h  
in običajno ob 24h. 

POL URE PRED OTROŠKO 
POLNOČNICO OB 18.3O BO NAŠ 
OTROŠKI PEVSKI ZBORČEK PEL 
OB ŢIVIH JASLICAH V PODOBI 
BETLEHEMSKIH PASTIRJEV. Po 
obeh polnočnicah vabljeni v 

ţupnišče na toplo okrepčilo – čaj 
in kuhano vino.  

Vabljeni! 
 

 V ponedeljek 19.12. ob 17h 
bo v naši cerkvi praznični 
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koncert otroškega in 
mladinskega pevskega zbora OŠ 
Šentilj. Skupaj z gosti iz 
avstrijskega Arnfelsa nam bodo 
pripravili čudovit adventni večer. 
Pričakujemo okrog 150 
nastopajočih, nastopili bodo trije 
pevski zbori in orkester. To bo 
vsekakor zelo lep dogodek, ki ga 
ne smemo zamuditi. Vabljeni! 
 
 Jutri v ponedeljek 19.12. 
takoj po večerni sv. maši bo še 
zadnje redno srečanje ŢPS v tem 
koledarskem letu. Člani vzemite 
vabila v zakristiji! 
 Na razpolago je Marijanski 
koledar, Druţinska pratika in 
Mohorjeve knjige. Pohitite, da ne 
bo kaj od tega kar bi ţeleli imeti 
pošlo! 
  Ţe vnaprej hvala vsem, ki 
boste v tem tednu postavili 
jaslice in pripravili vse drugo za 
lepo boţično praznovanje! 
 

Sv. maše pred nami 
 

4. ADVENTNA NEDELJA, 18.12., 
Gacijan, misijonar; 
09.00 + Marjeta Fekonja 
 
PONEDELJEK, 19.12., 

Urban V., papeţ;     
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
TOREK, 20.12.,  
Dominik, opat;     
19.00 + Marjeta Lončarič 

SREDA, 21.12.,  
Peter Kanizij, duhovnik, 
cerkveni učitelj; 
19.00 + Ivan Nikitenko 
 
 

ČETRTEK,22.12.,  
Hunger, škof; 
19.00 + Ladislav Šiket 
 
PETEK, 23.12.,  
Janez Kancij, duhovnik;  
19.00 + Ivan Brumec 
 
SOBOTA, 24.12.,  
Adam in Eva, prva starša; 
18.30 – PESEM PASTIRČKOV PRI 
ŢIVIH JASLICAH 
19.00 + Franc in Zorica Štrakl 
24.00 + starši Črnčič in Šestanj  
 
BOŢIČ – Gospodovo rojstvo, 
25.12., Anastazija, mučenka; 
09.00 + Milena Romih 
 
 
 

Izdajatelj 
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