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Božič - rojstvo Gospodovo
Sveta noč, blažena noč poje na božični večer in v božičnih dneh ves
krščanski svet. Ta pesem odmeva v mogočnih katedralah ob spremljavi
orkestra, v župnijskih cerkvah ob orglah in petju množic, v preprostih
hribovskih podružnicah in domovih. Poslušajo jo kot pesem tolažbe in
upanja v bolnišnicah, v domovih za ostarele, v begunskih taboriščih, zaporih
in po drugih krajih trpljenja.
Sveta noč, blažena noč, velikokrat
odpeta in nikoli izpeta pesem.
Kadarkoli jo slišimo, se nam zdi, da
jo slišimo prvič in da je namenjena
nam za sedanji čas. Znova in znova
nam oznanja sporočilo evangelija
polnočne maše:« Glejte, oznanjam
vam veliko veselje, ki bo za vse
ljudi. Danes se vam je v Davidovem
mestu rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod. Po tem znamenju ga boste
spoznali: našli boste dete, povito v plenice in položeno v jasli.« (Lk 2,10-12)
Z očmi vere v tem betlehemskem Detetu vidimo nevidnega Boga, ki se nam
je po tem otroku približal in postal viden. Božji Sin bi se lahko učlovečil na
tisoč načinov. V trenutku bi se lahko udejanjil. Toda ne. Izbral je pot, po
kateri vsak človek prihaja na svet. Zakaj? Ker je ta pot sveta, človeška in
najlepša. Božji Sin ni prišel na svet v veličastju, sijaju, z močjo, oblastjo…
V človeku je težnja po moči in uveljavljanju te moči. Človek želi biti močan
v finančnem, intelektualnem, fizičnem in spolnem področju. V Bogu ni
težnje po moči. Moč, sila, nasilje so mu tuje. Bog prihaja k nam po dobroti,
simpatiji, solzah, smehu, razdajanju, v skromnosti in ljubezni. Božja Beseda
se je učlovečila in med nami naselila, da bi vsi, ki jo sprejmejo postali božji

otroci. Beseda je stopila na človekovo raven. Nezaslišana in velika skrivnost,
pa vendarle to ni mit, pravljica, bajka, podoba, ampak resnično zgodovinsko
dejstvo.
Božja Beseda se je učlovečila, da bi nam Bog bil blizu, človeški, viden in
da bi nam pokazal kako neizmerno nas ljubi.
Zato spi sveto dete. Bilo si rojeno. Tvoja mati Marija te je z neizmerno
ljubeznijo pod srcem nosila, odštevala dneve in se veselila trenutka ko boš
zagledal luč sveta. Marija te z rahlim nasmehom pozdravlja in se Očetu
zahvaljuje za tvoj prihod. Tudi sveti Jožef zre v tvoj nežen obraz in izžareva
srečo ob tvojem rojstvu. Pozdravljajo te zvezde na nebesnem oboku, kot
poje pesem: »Glej zvezdice božje migljajo lepo…« Pozdrav prihaja tudi od
lune, ki s svojo lučjo rahlo osvetljuje milo temo. Pozdravlja te tudi reka
Jordan, v katero boš čez nekaj let stopil k krstu. Dobrodošlico ti pojejo
angeli:» Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji«,
pastirji z molitvijo in trije kralji z darovi.
Ne boj se sveto Dete, Oče ti je poslal dva angela, Marijo in Jožefa, ki te
čuvata in varujeta, da se ti nič hudega ne bo zgodilo in da bo tvoje otroštvo
zdravo in srečno. In kako te sprejema današnji človek? Velikokrat ne spozna
tvojega bistva.
Poleg telesne slepote, je tudi slepota srca in duha, ki je hujša in pogostejša.
Bistvo stvari je našim telesnim očem zakrito, vidimo ga z duhovnimi očmi,
očmi vere. Sodobni kristjan je duhovno popolnoma otopel. Ne zna se več
ničemer čuditi, ne veseli se skrivnosti. On, Gospod naj nas ozdravi te
duhovne slepote, da bomo v Betlehemskem Detetu videli, doživeli in
spoznali resnico. Sodobni kristjan je tudi gluh za božji glas, za božjo besedo,
za evangelij, za opomine vesti, saj živi kakor, da vesti ne bi imel.
On Gospod, naj nam odpre ušesa, da bomo slišali angelovo sporočilo o
Jezusovem rojstvu. Sodobni kristjan je duhovno hrom. Ne ljubi se mu hoditi
k maši, obiskovati verske dogodke in srečanja v župniji. On, Gospod, naj
nas ozdravi duhovne ohromelosti, drugače ne bomo prišli do Betlehema in
videli Njega, ki se je rodil zaradi nas in našega zveličanja.
Zavedati se moramo, da le čisto oko in čisto srce lahko v betlehemskem
Otroku vidita sijaj Božje ljubezni. Bodimo skromni in preprosti, kakor
so bili pastirji.
Ti sveto Dete pa spi in sanjaj, kajti tvoja mati Marija ti poje najlepšo
uspavanko. Vesel in blagoslovljen Božič!
Štefan Grabar
župnijski upravitelj

DAROVANJE ZA CERKVENE POTREBE
- družina Perša / Gerlinci 28: 30€
- Nada Pintarič / Skakovci 60a: 10€
Ob smrti Franca Pavlinjeka so za cerkev darovali:
- družina Bertalanič / Cankova 29i: 20€
- družina Dűndek / Skakovci 71a: 50€

Bog plati!

BETLEHEMSKA LUČ
V preddverju cerkve lahko od sobote 19. decembra 2020 kupite sveče za
Betlehemsko luč. Cena sveče je 2,50€. Denar vržete v nabiralnik za verski
tisk. Betlehemsko luč si lahko na domove nesete od 19. decembra naprej.
Na razpolago so vložki za sveče: 1€
VEROUK
Od 23. decembra 2020 - 10. januarja 2021 imajo otroci počitnice. Kljub
temu, da verouka ne bo, ne pozabite na vsakdanjo molitev.
STOPINJE IN MARIJANSKI KOLEDAR
V župnijski pisarni so na voljo nove Stopinje, ki imajo priložene še Zlate
stopinje ob 50. obletnici izhajanja. V njih lahko preberete tudi o
pastoralnem delu v naši župniji. Cena ostaja enaka, 10€ po izvodu. Na
voljo je tudi Marijanski koledar. Cena je 2,50€.
ŽUPNIJSKA PISARNA
Zaradi praznikov bo župnijska pisarna prihodnje tri tedne odprta v torek in
sredo od 14.00-17.00 ure. (od 12.01.2021 zopet po starem razporedu)
DAROVANJE ZA MEŽNARJA ANTONA
Darovanje je prestavljeno na poznejši čas, ko bodo cerkve zopet odprte.
Prišel je na svet, da bil bi luč.
Luč v srcu, luč v temi in v očeh.
Luč v nasmehu, stisku roke in luč v ljudeh.
Odprimo srce in ga prijazno položimo
v odprte dlani dobrih ljudi.
Blagoslovljen Božič
in Božjega blagoslova v letu 2021!
Voščiva župnijski upravitelj Štefan Grabar in teologinja Slavka Nerad

PON
21.12.2020

700

TOR
22.12.2020

700

SRE
23.12.2020

700

ČET
24.12.2020

1800

PET
25.12.2020

2400
1000

SOB
26.12.2020

1000

NED
27.12.2020

700

sv. Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
za + Štefana Krajcarja
sv. Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica
za + Ludvika Šinka / družina Flegar iz Ropoče 28a
sv. Janez Kancij, duhovnik
za + Marijo Benko / družina Drglin
sv. Adam in Eva
za + Franca Škotnika obl. / domači
po namenu darovalca
Božič – Gospodovo rojstvo
za + žive in pokojne župljane
sv. Štefan, diakon, prvi mučenec
za + Marto Ratko / sestra Violeta
Sveta družina
za + žive in pokojne župljane

Nedolžni otroci, mučenci
za + Štefana Krajcarja
TOR
700 sv. Tomaž Becket, škof, mučenec
29.12.2020
po namenu darovalca
SRE
700 sv. Feliks I. , papež
30.12.2020
za + Kristino Kerec / družina Kornhauser iz Domajinec
ČET
1800 sv. Silvester, papež
31.12.2020
za + Franca Fűkaša / Zdenko z družino
PET
1000 Marija Sveta Božja Mati
1.1.2021
za + Štefana Krajcarja
SOB
1800 sv. Bazilij Veliki, škof, cerkveni učitelj
2.1.2021
za + Marijo Benko / družina Galijot
NED
700 2. nedelja po božiču
3.1.2021
za + žive in pokojne župljane
PON
700 sv. Elizabeta Seton, redovnica
4.1.2021
za + Jožefa Pintariča in vse ++ sorodnike / domači
Od 05.01.-10.01.2021 se svete maše darujejo po namenu darovalca.
Naslednja številka župnijskega lista izide 10. januarja 2021.
PON
28.12.2020

700

ŽUPNIJA CANKOVA, Župnijska pisarna / uradne ure: torek in sreda 14.00 - 17.00
zupnija.cankova@gmail.com
http://cankova.zupnija.info
odgovarja: Štefan Grabar, Gsm: 041 716 545 ali 02 540 10 15

