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Zakaj praznujemo božič . . .
Pred več kot 2000 leti se je v Betlehemu, v današnjem Izraelu, rodil otrok. 
Majhen fant. V hlevu na polju, kjer so njegovi starši našli zavetje. Mesto je bilo 
prenapolnjeno z ljudmi in za nosečo mater je bil ta kraj edino zatočišče.

To je – sploh ne romantična – pripoved božiča, kakor jo beremo v Svetem pismu.

Za verne kristjane  je v tem 
otroku prišel Bog sam na 
ta svet – Bog sam je postal 
nežen in dotakljiv človek. 
S tem je ljudem podaril 
neizbrisno dostojanstvo.

Ta otrok se zrcali tudi v 
našem lastnem hrepenenju. 
Hrepenenju po nežnosti, 
po naklonjenosti, po 
ljubezni …

Kje najdemo odgovore na svoja hrepenenja  
v tem božičnem času?

Kateri rituali (obredi) nam dajo varnost in samozavest?

Kje je se počutimo v dobrih rokah kljub osamljenosti in bolezni?

Kje slutimo nežnost in ljubezen Boga?

Kje doživimo tisto naklonjenost, po kateri ljudje hrepenimo?



Pogled v jasli, kjer leži božje dete, povito v plenice, nas zaustavi in pomiri. 
Bog sam se nam podari v tem otroku – mi smemo to bližino sprejeti in se 
lahko pustimo od njega dotakniti in blagosloviti, predvsem tedaj, ko naše 
življenje postane težko.

Želim vam, da ob tem božičnem prazniku 
doživite mnogo trenutkov božjega dotika.

Der Blick in die Krippe, wo das göttliche Kind in Windeln gewickelt liegt, 
lässt uns innehalten, ruhig werden. Gott schenkt sich selbst in diesem 
Kind – wir dürfen diese Nähe annehmen, uns berühren und 
segnen lassen, besonders dann, wenn unser Leben schwer wird. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie an diesem 
Weihnachtsfest viele Momente der 
Berührung Gottes erfahren.

Božič je pogosto glasen praznik,
ampak dobro nam dene
tudi nekaj tišine,
da zaslišimo zvok ljubezni.

Papež Frančišek

Vaš škof / Ihr Bischof 

     

+ Jože Marketz
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ko smo bili majhni 
nam je bilo rečeno
prinesi
božjemu otroku v jaslicah
vse kar imaš
vse kar te veseli
vse zaradi česar jočeš
vse kar te boli

pojdi k otroku v jaslicah
pusti da te pogleda
z njegovimi očmi in
v njegovem nežnem nasmehu
te pogleda Bog

otrok v nas občuti
ta zdravilni pogled
še vedno
tudi danes

waltraud kraus-gallob



Poslušajte vsi ljudje – YouTube:  
Družina Galič – Poslušajte ljudje  

Sveti Jožef v mesto gre

za poslušanje:
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Jezus, rešitelj, bo rojen
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 Marijo, svojo 
zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili 
dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, 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 čredi. 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.«

Iz Lukovega evangelija, 
2. poglavje, verzi 1–14



za poslušanje:
Sveta noč – YouTube: 

Zbor sv. Nikolaja Litija / Saint Nicholas‘ 
choir Litija – Sveta noč (Silent night)
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Če praznujemo božič, ker se Bog na poseben 
način ozre na nas ljudi, je to tudi znamenje, 
da smo ljudje tu drug za drugega.

Morda so ljudje, ki se jim lahko posvetite, 
da si vzamete čas, s pogovorom, s svojim 
angažmajem za oskrbo ljudi, ki potrebujejo 
nego, za osamljene, za brezdomce.

Presenetite koga s skrbno zapakiranim 
darilom in izrecite »hvala« ali pa obdarite 
sami sebe z božičnim darilom …

Cerkve so odprte in povabljeni ste k 
praznovanju sv. maš (tudi če to delate bolj 
redko), lahko pa tudi vmes ob sprehodu 
uživate »sveti in miren prostor« cerkve …

Storite vse to, kar vam na ta dan dobro dene: 
poseben zajtrk, sprehod v naravi, glasba, tišina, 
dobra jed, (zvočna) knjiga, skuhajte si slavnostno jed 
(Pobude najdete na: www.220stopinjposevno.com)

Uredite si svoj dom, tudi če praznujete sami. 
Okrasite božično drevo, naredite si božični cvetlični 
aranžma, prižgite svečo in postavite jaslice. Preberite 
božični evangelij in premišljujte ga zase …

Praznovati božič . . .
. . .  sam/a ali skupno . . .  ali enkrat čisto drugače . . .  



Praznovanje  
svetega večera . . .
Po vsem svetu se danes ljudje srečujejo v 
svojih družinah, s prijatelji, v cerkvi, povezani 
preko spleta ali tudi sami, da beremo in 
poslušamo, kako je prišel Jezus na svet. 
To 2000 let staro sporočilo povezuje na ta 
večer mnogo ljudi v vseh deželah in jezikih.

Preden začnete . . .

kot priprava na praznovanje: bodite nekaj časa v tišini – 

postavite jaslice tako, da jih lahko vsi dobro vidijo

prižgite svečo

Pesem/glasba: Poslušajte vsi ljudje (str. 5)

Božični evangelij (str. 6) 
in/ali božična zgodba za otroke (str. 12)

Pesem/glasba: Sveta noč (str. 7)

Za vse ljudi, ki so nam pri srcu, molimo molitev,  
ki nam jo je posredoval Jezus:

Oče nas, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k 
nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako 
na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam 
naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in 
ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen

Blagoslov (str. 16) 
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Frančišek Asiški  
in žive jaslice
Jaslice spadajo med najstarejše simbole božične praznične kulture. Že v letu 
334 je cesarica Helena naročila nad rojstno votlino v Betlehemu postaviti 
jaslice, ki prikažejo rojstno sceno.

Sveti Frančišek Asiški je imel leta 1123 v kraju Greccio najprej zamisel, da 
bi ob božičnem prazniku ponazarjal Jezusovo rojstvo kot »živo sliko«. Želel 
je prinesti Kristusa do ljudi, zato vključi v igro o Jezusovem rojstvu ljudi 
(in živali) iz okolice. Ta novi način oznanjevanja božičnega sporočila se je 
ljudi dotaknil takrat in se jih dotakne še danes. V igranju in opazovanju jaslic 
postane sporočilo o Jezusovem rojstvu živo in dobi prostor v našem življenju.

Jaslice so bile sprva prisotne predvsem v cerkvah in manj v privatnih hišah. 
Šele v 18. stoletju se je ta običaj preselil v družine.

Tudi božični trgi so bili prvotno jaslični trgi in dolgo časa so bile v katoliških 
krogih simbol božiča jaslice in ne božično drevo.

Jaslice so več kot dekoracija – otrokom in odraslim približajo središče 
božičnega praznika.

Informacije:  
https://franziskaner.net/greccio/  
https://www.erzdioezese-wien.at/krippen-symbole-fuer-weihnachten 
https://www.nedelja.at

https://franziskaner.net/greccio/
https://www.erzdioezese-wien.at/krippen-symbole-fuer-weihnachten
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Miškina  
božična zgodba
Eva Schwarz-Dellemeschnig

»Mama-miš, mama-miš!!« Dina, najstarejša hči slamnate mišje družine, je 
nenadoma planila mami v naročje. »Samo predstavljaj si, kaj se je pravkar 
zgodilo ...!« Mama-miška je ujela svojo zadihano hčerko. »Psst, pomiri se, 
majhna, tvoje sestre in bratje že trdno spijo.« »Ampak kako lahko spijo?  
V takšni noči? Ali nisi videla, kaj se tam dogaja?«

Pozno zvečer je v majhnem hlevu nenadoma postalo nemirno. Dva človeka 
na dveh nogah, Dina je prepoznala žensko z okroglim trebuhom in moškega, 
ki sta vstopila v prostor. Oba sta bila videti zelo utrujena in čez nekaj časa sta 
se ulegla, da bi spala. Dina, že od rojstva vedoželjna – ali kot misli oče-miš, 
radovedna – je prišla zelo blizu, saj je želela svojim bratom in sestram vse 
natančno razložiti. In potem je videla, da sploh nista bila dva človeka na dveh 
nogah, ampak trije!!

En majhen je prišel na svet v zadnji uri. Nekako je bila Dina zelo ganjena in 
očarana nad tem majhnim človekom. Njegova mama ga je – tako kot Dinina 
mama njo – držala v naročju in ga zelo ljubeče in nežno varovala. Njeno drobno 
srce je razbijalo in zdelo se je, kot da ta človeški dojenček lahko čuti, da je bila 
tam tudi ona, mala miška Dina ...

Potem je opazila, da se nekaj dogaja na polju, nekaj zelo nenavadnega. 
Čeprav je vedela, da mama-miška tega ne odobrava, je stekla kolikor je mogla 
hitro skozi majhno luknjo v zunanji steni ven na odprto polje. In kar je videla 
tam zunaj, v resnici ni mogla razumeti: odkrila je pastirje z ovcami, obdane s 
čudovito svetlobo in slišala je glasove, ki so govorili, da se ni treba bati in da se 
je danes v tem mestu rodil Odrešenik sveta.



Našli so otroka, zavitega v plenice. Dina je bila le majhna miška, a ker je bila zelo 
bistre glave, je lahko seštela 1 + 1: otrok!  To je lahko samo mali otrok v Dininem 
hlevu! In potem je slišala glasove, ki so govorili o tem, da je Božja slava velika 
in da je mir prišel na zemljo ... In potem je Dina pobegnila s svojimi majhnimi 
nogicami, ker: tam morajo biti vsi poleg! »Mama-miška – vse morava zbuditi! 
Res hitro! Tega ne smemo zamuditi za nič na svetu! Očka-miš, Shira, Gili, Dana, 
Mava in Tali - VSTANITE! Počasne miši kot polži! Ta otrok je pomemben – 
vedela sem! Odrešenik za vse – tudi za nas majhne miške!«

In tako je vsa slamnata mišja družina stekla do jasli in tam sedla zelo pobožno, 
skupaj s pastirji, z volom in oslom. In ti so bili začudeni, s sijočimi očmi in 
tresočimi brki, in bili so srečni in navdušeni nad novorojenim otrokom, ki bo 
spremenil svet ...
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Tu so ljudje dosegljivi ves čas –  
anonimno – zaupno – brezplačno…
Telefonsko dušnopastirstvo: 142 (brez omrežne številke)

Svetovanje za otroke in mlade: 147 
Svetovanje za moške (pri nasilju v družinah) 0720 70 4400

Nadaljnji nasveti, impulzi, 
navodila za brkljanje , . . .

Če potrebujete pomoč ali  
se želite s kom pogovarjati . . .

Nadaljnji predlogi za praznovanje 
https://www.kath-kirche-kaernten.at/hauskirche

Navodila za brkljanje  
od Regenbogen 
tinyurl.com/yv9hp2tw

https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2622/hauskirche-leben#jump_weihnachtszeit


IMPRESUM
Izdajatelj: Katoliška cerkev Koroške, Dušnopastirski urad, 
Tarviserstraße 30, 9020 Klagenfurt/Celovec
Besedila in uredništvo: Waltraud Kraus-Gallob MA, Referat 
za spiritualnost  | Prevodi: Mateja Rihter in Andrej Lampichler | 
Glasbeni predlogi: Andrej Lampichler in Christoph Mühltaler  
| Predlogi za brkljanje po spletu: uredništvo Regenbogen  | 
Predlogi za liturgijo po spletu: mag. Klaus Einspieler, Referat 
za Sv. pismo in liturgijo 
Fotografije: Fotografija na naslovnici: Giampaolo Mastro na Pixabay; str. 2: Victoria 
Borodinova na Pixabay; str. 3 škofov portret: Pressestelle krške škofije / Daniel Gollner; 
str. 4: Adobe Stock; str. 6: Adobe Stock; str. 7: Adobe Stock; str. 9: articgoneape baby 
na Pixabay;  str. 11: pobarvanka: www.familie234.de, nadškofija Köln, str. 11, 12, 13 miške: 
Pixabay; str. 13: češčenje pastirjev – Gerard van Honthorst 1622; str. 15: www.sternsinger.
at, fotografija Tom Weilguny

Oblikovanje in tisk: Druck- und Kopiezentrum des 
Bischöflichen Seelsorgeamtes, 9020 Klagenfurt/Celovec 
Izdano: božič 2021

NAROČILA 
Dušnopastirski urad, Behelfsdienst 
E-mail: behelfsdienst@kath-kirche-kaernten.at  
Tel. 0463 5877 2135 ali 0463 54587 
Spletna trgovina Katoliške cerkve Koroške:  
https//shop.kath-kirche-kaernten.at

Skupno na pot
Papež Frančišek vabi vse ljudi, da o Cerkvi na »novo razmišljamo«. 
Veselimo se, če nam boste poslali svoje mnenje: 

Kaj je za vas najpomembnejše naloga  
kristjanov v tem svetu?
E-mail: synodalerweg@kath-kirche-kaernten.at 

Dodatne opombe: 
www.kath-kirche-kaernten.at/synodalerweg

http://www.familie234.d
http://www.sternsinger.at
http://www.sternsinger.at
mailto:behelfsdienst@kath-kirche-kaernten.at
mailto:synodalerweg@kath-kirche-kaernten.at
http://www.kath-kirche-kaernten.at/synodalerweg


Božični blagoslov
Naj se skrivnost svete noči 

dotakne tvojega srca

Naj pogled božjega otroka v jaslih 

zaceli tvoje rane

Naj božja luč te noči 

osvetli tvojo temo

Naj mir, ki ga prinaša ta otrok, 

pride v tebe in izpolni tvoje življenje.


