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BOŽIČ – JEZUSOVO ROJSTVO
V neki rabinski judovski zgodbi je deček Ješua jokajoč pritekel k staremu
očetu, znamenitemu rabinu Baruhu, in se pritoževal: “Igrali smo se
skrivalnice. Skril sem se tako dobro, da me nihče ni mogel najti, zato me
je prijatelj preprosto nehal iskati in je odšel. To je krivica, to ni lepo.” Ker
se je najbolj iznajdljivo in najlepše skril, se je igra prekinila ter tako izgubila
lepoto in zanimivost. Dedi ga je vnuka pobožal po licih in ga podučil: “To res
ni lepo. Ampak vedi, Bog je naredil podobno. Bog se je skril, da ga ne
vidimo, in nekateri ga prenehajo iskati.”
V tej zgodbi se odslikava tudi božična zgodba. Bog se je »skril«. On ne sije s
svojim bliščem, ni nas prisilil na kolena s svojo močjo. On hoče, da ga
svobodno in z ljubeznijo iščemo. Bog, ki prihaja med nas, spoštuje našo
svobodo. Z ničimer, najmanj pa s svojo zunanjo veličino, ki je za človeški
napuh tako vabljiva, nas ne sili k veri vanj. Razkriva pa nam svojo ljubezen,
prihaja med nas kot nebogljen otrok, ki nam kaže, da nas ima rad. Želi, da na
njegovo ljubezen odgovorimo s svojo ljubeznijo do njega ter bratov in sester,
s katerimi se je poistovetil, ko je pozneje rekel: “Kar koli ste storili kateremu
koli bratu, ste meni storili.« To je bistvo krščanstva. »Mi smo spoznali
ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo,” pravi apostol Janez,
Jezusov najljubši učenec, v prvem pismu (1Jn 4,16).
Božična novica ne zastara, vedno ostane nova in nagovarjajoča. V Betlehemu
rojeno Dete je svoboden dar Božje ljubezni, ki se ga more človek svobodno in
zavestno oprijeti. Sv. Avguštin pravi: »Četudi je to dete v Betlehemu tisočkrat
rojeno, a če ni rojeno v tvojem srcu, je vse izgubljeno.« Tam je pravi Betlehem
– v srcu vsakega človeka, ki sprejme Boga k sebi. Božič je praznik srca,
praznik vere, ki nam sredi trpljenja in zgrešenega življenja razodeva vir
pravega veselja in sreče.

Te sreče in blagoslova Vam vsem želimo: duhovnika Edi in Alojz ter
katehistinji Marija in Zala



V tokratni številki Vogelnega kamna vam bomo
predstavili starosto pevcev in dolgoletnega člana
Mešanega pevskega zbora Župnije Ravne g. Ivana
Jeromla, ki se je kljub bolezni prijazno odzval
našemu vabilu.

Prosim, če se nam predstavite.
Sem Ivan Jeromel, star 89 let. Rodil sem se v Zg. Doliču 1. maja 1933 v fari
Šentilj pod Turjakom. Osnovno šolo sem obiskoval v Šentilju, leta 1949 sem
se vpisal v industrijsko kovinarsko šolo na Ravnah, kjer sem se izučil za
ključavničarja, in bil v železarni zaposlen do upokojitve. Na Ravnah sem
spoznal Marijo Šlojf, se z njo leta 1956 poročil ter si z njo na Ravnah zgradil
dom. V zakonu sta se nama rodili hčerki Bernarda in Marija, z njeno družino
še danes živim. Imam štiri vnuke in tri pravnuke, ki mi polepšajo vsakdan.
Vemo, da je glasba Vaše življenje. Kdaj ste pričeli peti in kaj vam glasba
pomeni?
Petje in molitev sta bila del našega življenja, od tod tudi moja ljubezen do
glasbe in petja, saj se je doma veliko prepevalo. Številčna družina, bilo nas je
osem otrok, je ob večerih prepevala ljudske in cerkvene pesmi. Kot družina
smo v Mislinji ohranjali stare običaje, saj smo koledovali za Sv. tri kralje in
svečnico.
Leta 1952, ko sem se preselil na Ravne, sem se vključil v cerkveni pevski zbor
župnije sv. Egidija, moški pevski zbor Fužinar, upokojenski pevski zbor,
kasneje v gasilski pevski zbor, v katerih sem še nazadnje prepeval.
Ste tudi ustanovitelj in vodja starejših kolednikov.
Poleti 1960 sem iz članov cerkvenega pevskega zbora ustanovil skupino
starejših kolednikov, s katerimi smo koledovali za Sv. tri kralje in svečnico.
Obiskali smo domove starejših, bolnišnice, predvsem pa koledovali po
domovih in kmetijah. Udeleževali smo se pevskih revij, občinskih in krajevnih
prireditev, bili smo na TV Maribor in radiu Ogjnišče. Želel bi si dočakati zbornik
koledovanja kolednikov.
Ste tudi muzikant.
Že kot otroku mi je oče kupil harmoniko. Leta 1960 sem ustanovil ansambel
Veseli Korošci, igrali smo na porokah, prireditvah na Ravnah ter po Sloveniji
in tudi Avstriji.
Vaše delo ni ostalo neopaženo, saj ste zanj prejeli mnoga priznanja.
Za sodelovanje v pevskih zborih smo prejeli številna priznanja, diplome in
pohvale – Prežihovo plaketo kolednikom, osebno pa sem prejel zahvale za

NAŠ OBRAZ: Ivan Jeromel



sodelovanje v cerkvenem pevskem zboru ter zahvalo in priznanje za liturgijo
in cerkveno glasbo, za zvesto in požrtvovalno delo pri cerkvenem petju
Nadškofije Maribor.
Veliko lepega ste doživeli. Kaj Vam je posebej ostalo v spominu?
Spominov je veliko, vsak je enkraten, nekaj posebnega, lepega. Kar sem
povedal, je le delček vsega, kar sem doživel v 70 letih petja in igranja na
Ravnah.
Izpostavil bi petje pri novi maši Tonija Štekla, pri zlati maši duhovnika Jaroša
Kotnika, najlepši pa je spomin na mojo poroko in zlato poroko, kjer so pevci
pri obredu zapeli mojo najljubšo pesem Mirno naj plove mi čolnič življenja.
Petje je Božji dar, naredite prvi korak in se vključite v cerkveni zbor, doživeli
boste veliko lepega in s petjem slavili Boga.
Ob vseh spominih sem srečen in zadovoljen, da sem s svojim petjem in
igranjem razveseljeval in osrečeval ljudi ter z Božjo pomočjo črpal voljo in moč
za petje. »Slavil bom Gospoda vsekdar, njegova hvala bo vedno v mojih
ustih.«
Hvala za Vaše pričevanje. Želimo Vam blagoslovljene božične praznike,
v novem letu 2023 pa obilo zdravja, sreče in zadovoljstva v krogu
družine.

Marjan Rupreht, Marija Meh

BOŽIČNI ČAS
Mineva prvi čas v novem cerkvenem letu, to
je adventni. V njem smo se na Jezusov
prihod pripravljali z molitvijo, iskreno željo po
spreobrnjenju in dobrimi deli.
Drugi čas v novem cerkvenem letu pa je t. i.
božični. Začne se s polnočno sv. mašo na
sam praznik in traja do nedelje Jezusovega
krsta, ki je nedelja po prazniku Gospodovega
razglašenja (Sv. trije kralji). Takrat vijolično
bogoslužno barvo zamenja bela, ki pomeni
luč, mir, veselje.
V božičnem času praznujemo dogodke iz Jezusovega otroštva in mladosti
(rodil se je v Betlehemu v Sveti deželi oziroma Palestini, kjer so večinsko živeli
Izraelci oziroma Judje, z glavnim mestom Jeruzalemom, v katerem je v
Jezusovem času stal mogočen tempelj. Vanj sta Marija in Jožef prinesla
Jezusa, da bi se zanj zahvalila Bogu, ter naletela na Joahima in Ano …).
Na spomin na dogodke iz Jezusovega otroštva in mladosti imamo v božičnem
času naslednje praznike:
• sveti večer (24. december),
• božič ali Gospodovo rojstvo (25. december, zapovedani praznik!),
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• praznik svete družine ali silvestrovo (31. december),
•Marija, sveta Božja mati (1. januar); po starem tudi Jezusovo
obrezovanje,
•Sv. trije kralji ali Gospodovo razglašenje (6. januar),
• praznik Jezusovega krsta oz. nedelja po Sv. treh kraljih (13. januar)
• praznik Jezusovega darovanja v templju (2. februar); imenujemo ga tudi
svečnica, saj je Jezus luč sveta.

Božični čas se konča z nedeljo Jezusovega krsta. Po starem običaju imamo
jaslice postavljene do svečnice (2. februarja) pa tudi božične pesmi še pojemo
do takrat.
Zunanji simbol božičnega časa so
jaslice. Prve je postavil Frančišek Asiški
leta 1223, prve jaslice v Sloveniji pa smo
dobili sredi 17. stoletja v Gornjem Gradu.
Notranji simbol božičnega časa pa je mir,
ki nam ga prinese molitev. Tista, ki nas
spominja na to, kako je Marija postala
mati, in na Jezusov prihod na svet, je
molitev angelgospodov. Kristjani jo
molimo ob zori, opoldne in zvečer.

(Po veroučnem delovnem zvezku za 5. razred povzela H. M.)

BIRMANSKO SREČANJE
Kako ga je doživela mama Fanika Lončarič
V soboto, 10. decembra, ob 17.30 smo se birmanci, starši in botri zbrali v
cerkvi na Ravnah. Mladi, ki so napolnili klopi, so s svojim sodelovanjem
ustvarili posebno vzdušje veselega srečanja, saj lahko le v odnosu s starši,
botri, prijatelji spoznavajo, da niso prepuščeni pastem tega sveta. Birmanska
priprava namreč daje našim mladim možnost spoznati in krepiti odnos z
Bogom: občutek, da niso sami, da je z njimi Sveti Duh, da se lahko nanj vedno
obračajo in da so obdarovani z njegovo prisotnostjo in zastonjsko ljubeznijo,
tudi ljubeznijo staršev in botrov, ki jih usmerjamo in jih spremljamo na njihovi
poti.
Pred mašo nas je nagovoril g. Jure Sojč, ki je poudaril, da je Sveto pismo
napisano zato, da se bere, pogosto, vsak dan, bere s pozornostjo. Na ta način
lahko vsak od nas odkriva, kaj mu želi Bog povedati, kaj želi v nas prebuditi,
da se bo naše življenje spreminjalo, postajalo lepo in polno. Pri sveti maši je
potekal obred izročitve Svetega pisma, pri katerem so botri ali starši v
slovesnem sprevodu prinesli pred oltar Sveto pismo in rožni venec.

IZ VEROUČNIH KLOPI



Duhovnika sta knjigo vseh knjig izročila birmancu z besedami: »Sprejmi
knjigo Svetega pisma. Naj te Božja beseda spremlja in pripelje v večno
življenje.« Nekateri so sodelovali z branjem ter vsi zbrani s petjem in molitvijo,
da bi mladi zmogli hodili po poti Ljubezni in da bi po besedah nekaterih
birmancev ne pričakovali le materialnih daril, ampak predvsem obilje darov
Svetega Duha.
Kako so srečanje doživeli birmanci
• Všeč mi je bilo, da je imel sv. mašo Jure. Lepo je bilo slišati pesmi z
instrumentalno spremljavo, najboljše je bilo, ko smo dobili Sveta pisma.
(Mia)
• Všeč mi je bilo, ko nas je nagovoril Jure, ko smo pisali na listke, kaj
pričakujemo od botrov, ko so botri napisali, kaj nam želijo, in ko smo šli
pred oltar in nosili Sveta pisma. (Špela)
• Lepo je bilo, ko smo šli po Sveto pismo. Duhovnik mi je rekel, naj si ga
upam prijeti in naj ga berem. Obljubila sem, da bom. Všeč so mi bile
molitve, ko smo birmanci molili za botre, oni pa za nas. (Hana)
• »Fajna« maša, smo se tudi smejali. Skupina z instrumenti mi je bila
všeč. (Matevž)
• Zapomnila sem si, da Svetega pisma ne smemo nekam odložiti in
pozabiti na njega. (Vita)
• G. Jure je imel prepričljiv govor. (Manca)
• Všeč mi je bil obred izročitve Svetega pisma, ko mi je župnik rekel, da
naj ga berem, da me bo to pripeljalo v večno življenje. (Erika)

Zbrala katehistinja Marija

ZGODILO SE JE

MIKLAVŽEVANJE V NAŠI CERKVI
V ponedeljek, 5. decembra, je v cerkvi 72 otrok pričakalo sv. Miklavža. Nekaj
sedmošolcev in otroški pevski zbor so poskrbeli za Miklavževo spremstvo, ki
se je po programu v cerkvi odpravilo še na trg pred trgovino Tuš.
Utrinek z miklavževanja je zapisala mama Mojca Erjavec.
»Če bi vsak delil, kar ima, bi vsi imeli dovolj.«
Oba s partnerjem imava na prihod sv. Miklavža lepe spomine, in odločila sva
se, da tradicijo nadaljujemo. Zdelo se nama je pomembno, da praznik
obeležimo skupaj. Kot mnogo družin smo v cerkev prihiteli v zadnjem hipu, po
obveznostih delovnega dne. Hvaležna sem bila, da smo se v velikem številu
zbrali in si vzeli čas.
Sama se spomnim pričakovanja prvega dobrega moža, ki je darila pustil pri
babici. Parkeljni mi že takrat niso bili všeč in bala sem se, da se jih bo sinek
prestrašil. A naju je presenetil s svojim pogumom in radovednostjo.



Sedeli smo v prvi vrsti in cerkev, polna otrok, je bila zanj posebno doživetje.
Čeprav je še majhen in ne razume vsega, ga vedno prevzamejo svetniške
figurice, luči in pisani vitraži pa seveda pesem. Igrana zgodbica je bila ravno
prav dolga, da je potrpežljivo počakal na sv. Miklavža. Prav nič se ni bal stopiti
do bradatega moža. In kakšno veselje ob darilu! Kot da bi Miklavž bral misli
ali prebral vsa pisma, je bil v vrečki tudi slonček, ki bo delal družbo živalcam
v domači zbirki. Šibo pa bomo shranili do tepežnice, ko bosta z očkom šla
prebudit in otepst babico, dedka, bratrance in sorodnike.
Hvala, sv. Miklavž in vsi tvoji pomočniki, da si nas razveselil in opomnil, da je
življenje vredno, ko deliš.

Sv. Cecilija v vitražu
na našem koru



LETO 2022 V ŠTEVILKAH
Številke niso najpomembnejše, pa vendar lahko ob vodenju župnijske
statistike nazaj na leto pogledamo tudi skoznje.
Ravne
• Krsti. Krščenih je bilo 47 otrok. Starši osmih otrok so cerkveno poročeni.
• Prvo obhajilo. Prvič je k svetemu obhajilu pristopilo 27 otrok.
• Sv. birma. Zakrament sv. birme so prejeli trije odrasli. Birme sicer v
župniji ni bilo.
• Poroke. Sedem parov je prosilo Boga, da z zakramentom sv. zakona
utrdi in poživlja njihovo ljubezen.
• Pogrebi. Pri sv. Barbari smo z molitvijo v večnost pospremili 53 rajnih,
27 moških in 26 žensk. Osem jih je bilo privedenih in so prejeli zakrament
bolniškega maziljenja. Najstarejši moški je bil star 92 let, najmlajši 30.
Najstarejša ženska je bila stara 100 let, najmlajša 52.
• Nedeljski obisk sv. maše. Moški 84, ženske 110, otroci 73, skupaj 267
nedeljnikov.
• Bolniki. Na prve petke je na domu prejemalo sveto obhajilo sedem
bolnikov.

Strojna
• Krsti. Krščeni so bili trije otroci. Starši niso cerkveno poročeni.
• Prvo obhajilo. Za prvo sveto obhajilo ni bilo otrok.
• Sv. birma. Zakramenta sv. birme ni prejel noben veroučenec.
• Cerkvene poroke ni bilo.
• Cerkvenih pogrebov ni bilo.
• Nedeljski obisk sv. maše. Moški 12, ženske 15, otroci 6, skupaj 33
nedeljnikov.

Pripravil žpk. Edi

Vinko PotočnikAlojz Kačičnik Samo Skralovnik

Jože Andolšek, Anka in Lojz Pori

PREDAVATELJI NA LETOŠNJIH ADVENTNIH VEČERIH V SLIKI



NAPOVEDNIK

� Nedelja, 25. dec., – božič (Gospodovo rojstvo); sv. maša
ob 7.30 in 10.00, popoldne ob 15.00 božični blagoslov otrok
� Ponedeljek, 26. dec., – štefanovo; ob 10.00 in 18.00 sv.

maša z blagoslovom vode in soli
� Torek, 27. dec., – sv. Janez; ob 18.00 sv. maša in blagoslov vina
� Sobota, 31. dec., – silvestrovo; ob 17.30 zahvalna molitvena ura ob
koncu koledarskega leta 2022 in zahvalna sv. maša
� Nedelja, 1. jan. 2023, – Marija, sv. Božja Mati; sv. maša ob 7.30 in
10.00
� Četrtek, 5. jan., – ob 18.00 sv. maša in blagoslov trikraljevske vode
� Petek, 6. jan., – Gospodovo razglašenje; ob 10.00 in 18.00 sv. maša
� Torek, 17. jan., – ob 10.00 sv. maša pri sv. Antonu
� Sobota, 21. jan., – ob 15.00 sv. maša pri sv. Neži; svetopisemski
maraton od 15.00 do 18.00
� Četrtek, 2. feb., – svečnica; ob 10.00 in 18.00 sv. maša in blagoslov
sveč
� Petek, 3. feb., – sv. Blaž; pri večerni sv. maši ob 18.00 podeljevanje
»Blaževega blagoslova«

KRSTI – POROKE – POGREBI

Zakramenta sv. krsta ni prejel noben otrok.
Zakramenta sv. zakona ni prejel noben par.
H Gospodu po večno plačilo je odšel: 53. Nikolaj Robin, 76 let,
Čečovje 9 a.

Hvala za podporo Vogelnemu kamnu. V novembru ste zanj
darovali 54,11 €.

NASMEJMO SE

Ko sta se dveletna vnukinja in babica vrnili
domov iz cerkve, kjer je bilo srečanje s sv.
Miklavžem, se je deklica pohvalila: »Bila sem
tako pridna, da še parkelj ni upal k meni!«



POSLANICA LUČI MIRU IZ BETLEHEMA 2023

Kaj ti je, da spiš? Vojna, stiske, bolezni, nesreče,
osamljenost … Kaj pa ti? Se bojiš? Živiš, kakor da se nič ni

zgodilo?
Seveda, težko nam je, ko vidimo, kaj vse se dogaja in se nam

zdi, da ne moremo nič.
Pa vendar je že iskra dovolj, da vname ogenj, in kaplja dovolj,

da ga pogasi.
Zbudi se! Božič je. Naj ti ne bo vseeno za temó v svetu. Ni ti
treba spremeniti vsega, naredi eno dobro delo, pospravi sobo,
skuhaj komu kavo, spusti avto predse. Ko boš premaknil sebe,

boš obrnil svet.
Zaneti iskro, naj v tebi zasije Luč.

Vstani in sveti!

Skavti

BOZICNA PRILOGA
V V



BOŽIČ PRI NAS DOMA
Brina in Vid, otroka Mateje in Petra Merkača s Tolstega vrha v
Strojnski Reki, sta zapisala, kako v tej mladi, športno in tudi v župniji
aktivni družini doživljajo decembrske praznike.
Božični čas je za našo družino poseben, saj imamo vsi zelo radi to obdobje
in ga vsako leto pričakujemo z veseljem, navdušenjem in vznemirjenjem.
To je čas, ko že nestrpno pričakujemo prve snežinke in lahko počasi
pričnemo uživati v zimskih aktivnostih, ki jih imamo vsi zelo radi, in čas, ko
se pripravljamo na božič in rojstvo Jezusa.
Božični čas pričnemo s pripravo adventnega venca, na katerem vsako
nedeljo ob ali po kosilu prižgemo svečo, posedimo ob njem in zmolimo,
sveče pa pustimo potem prižgane še nekaj časa, in z obiskom Miklavža.
Tega smo letos v spremstvu angelov in parkeljnov pričakali v cerkvi na
Ravnah, prejšnja leta pa nas je obiskal na domu.
V sredini decembra s prazničnimi lučmi okrasimo okolico hiše in pričnemo
počasi zbirati in iskati tudi vse potrebno za okrasitev božičnega drevesa. Z
mamo poiščemo tudi vsak svoj najljubši recept za kekse, ki jih potem v
zadnjem tednu pred božičem spečemo in shranimo za druženja v
prazničnem času.



Nekaj dni pred božičnim večerom ob poslušanju božičnih pesmi naša
družina skupaj pripravi in okrasi tudi božično drevo. Ker imamo radi
naravno, ga kupimo v kateri od drevesnic, za kar vsako leto poskrbi ati.
Jaslic do sedaj še nismo postavljali, letos pa smo se dogovorili, da
pripravimo tudi te, saj imam predvsem jaz, Vid, to željo že kar nekaj časa
in že zbiram in nabiram vse potrebno. Zadnji teden pred božičem gremo v
cerkev po betlehemsko luč, ki jo imamo potem prižgano vse do božiča.
Božični večer praznujemo skupaj z razširjeno družino po mamini strani –
starimi starši, tetami in strici ter najinimi bratranci. Na božič se udeležimo
dopoldanske svete maše, nato pa se odpravimo na skupno božično kosilo
k starim staršem. Tam praznujemo božič še s tetami, strici in bratranci po
očetovi strani. Po kosilu si gremo skupaj v cerkev ogledat jaslice in se
udeležimo še blagoslova otrok. Zvečer gresta starša s pevskim zborom
Dar iz Slovenj Gradca, katerega člana sta, prepevat božične pesmi in
skupaj z župnikom podelit blagoslov v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec
vsem tistim, ki zaradi bolezni božiča ne morejo preživeti doma v krogu
svojih najbližjih.
Med božičem in novim letom imata starša dopust in ta čas z veseljem
izkoristimo za skupne zimske aktivnosti in radosti – smučanje, pohode,
potepanja in druženja s prijatelji. Prav tako pa vsako leto za tepežni dan
prineseva blagoslov starim staršem in bližnjim sorodnikom. Udeležimo se
tudi božičnega koncerta Mešanega pevskega zbora Dar, midva kot
poslušalca, včasih tudi nastopajoča, ati in mama pa kot pevca.
Božični čas zaključimo še z obiskom in blagoslovom mladih kolednikov, ki
jih vsako leto z veseljem pričakamo in jim prisluhnemo.
Vsem želimo, da preživite lep in miren božični čas, v krogu svojih
najdražjih.

VOŠČILO UREDNIŠKEGA ODBORA VOGELNEGA KAMNA
Kakor pastirji, ki so prvi pritekli k votlini, ostajamo tudi mi presenečeni.
Našli so »dete, povito v plenice in položeno v jasli« (Lk 2,12). V tihoti
pokleknimo in ga počastimo.
In kaj nam govori to dete, ki se je rodilo za nas?
Pravi nam, da je Bog dober oče in da smo vsi bratje.
Naj zasveti Božja luč v naših srcih in naših domovih, da bomo odprli oči
drug za drugega, da bomo premagali vse, kar nas ločuje, da bomo drug
drugemu poklonili raj na Zemlji in mir vsem ljudem. To vsem bralcem
našega župnijskega lista iz srca voščimo.

Slavica Pristavnik



PREDLOG DRUŽINSKE MOLITVE NA SVETI VEČER ALI BOŽIČNI DAN
Blagoslov doma na sveti večer
To je vaša družinska molitev. Lahko je čisto preprosta: vzamete kadilo in
blagoslovljeno vodo, greste skozi prostore, pojete, molite, blagoslavljate.
Na koncu ob jaslicah zmolite to molitev:

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in
previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega še
posebej veselimo in smo srečni, da smo med seboj
povezani. Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te
jaslice. Naj nas spominjajo na rojstvo tvojega Sina
Jezusa Kristusa. Naj bomo podobni pastirjem, ki so
želeli biti čisto blizu tebe in te slaviti. Naj bomo
podobni trem kraljem, ki so prehodili dolgo pot, da so
te našli in se ti poklonili. Blagoslovi vsakega od nas in
naš dom, naj med nami vedno prebivata tvoja ljubezen

in mir. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Molitev pri jaslicah ali družinski mizi
Družina se zbere pri jaslicah ali skupni
mizi. Nekdo prižge svečo, lahko zapojemo
eno od božičnih pesmi ali poslušamo
primerno glasbo. Nekdo prebere odlomek
iz Svetega pisma.
Iz evangelija po Luku: »Ko so angeli šli
od njih v nebo, so pastirji govorili drug
drugemu: 'Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo
in kar nam je sporočil Gospod!' Hitro so odšli tja in našli Marijo,
Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki
jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu,
kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih
premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili
Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno« (Lk
2, 15-20).
Po prebranem odlomku nekdo bere zahvale, vsi odgovarjamo: Hvala ti,
Gospod.

Gospod JEZUS, hvala za tvoje rojstvo.
Gospod JEZUS, hvala, da si naša moč, tolažba, in upanje.
Gospod JEZUS, hvala za našo družino.
Gospod JEZUS, hvala za vse, ki so nam kaj dobrega storili.

(Lahko še sami dodamo kakšno zahvalo.)
Očenaš… zdravamarija… slavaočetu.

Pripravila katehistinja Marija


