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Pripravimo pot Gospodu! 
 
 Pred nami je advent. Advent pomeni prihod, pa tudi pričakovanje. Za  trojno 
pričakovanje gre: najprej je to advent v stari zavezi, ko so Izraelci, izvoljeno božje 
ljudstvo pričakovali obljubljenega odrešenika;  potem gre za današnje priča-
kovanje božiča, praznika Odrešenikovega rojstva; in gre za  Kristusov ponovni 
prihod ob koncu časov, ali kot pravimo, ob koncu sveta.  

Bog torej prihaja - kakor nekoč, tudi danes – na nas pa je 
ali ga bomo sprejeli ali pa spregledali čas njegovega 
obiskanja. Bog se daje tistemu, ki po njem hrepeni, ga 
išče, se mu odpre, ga čaka, čuti potrebo po božji pomoči, 
ki čuti, da ni sam sebi zadosti.  
 Bog se ne vsiljuje. Pripravimo mu torej pot, 

bodimo pripravljeni na srečanje z njim. K temu nas kliče advent. Pot naj bi 

pripravljali s poglobljeno molitvijo, z branjem in premišljevanjem  sv. pisma, z 

odpovedjo in dobrimi deli. Vsak v svojem poklicu naj bi zvesto izpolnjevali svoje 

dolžnosti in s tem božjo voljo, trudili naj bi se za dobro sredi vsakdanjega življenja. 

Če bomo tako živeli, bomo vedno pripravljeni.  

BOŽIČ 

 Slava Bogu in mir ljudem. To je oznanilo svete božične noči. To pomeni: 

Boga in človeka postaviti na pravo mesto, v središče svojega življenja. Bog je prišel 

k nam, da bi mi prišli k njemu. Prinaša nam mir, tisti mir, ki ga svet ne more dati. 

Če Boga izrinemo iz svojega življenja, kmalu tudi za človeka ni več prostora.  

Žal je danes mnogo takih, ki bi radi praznovali božič brez 

Boga, brez Jezusa. Morda ga praznujejo le še z obilno 

večerjo in z nepotrebnimi nakupi. Sveti večer jim mineva v 

lenobnem brezdelju brez molitve in družinskega pogovora. 

Ali niso ti ljudje podobni prebivalcem Betlehema: med 

seboj imajo Odrešenika, pa ga ne spoznajo in ne sprejmejo. Žal bodo tudi letos 

mnogi prezrli in zgrešili bistvo božičnega praznika. Lepota praznovanja je tudi v 
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neki zunanjosti, tudi v lepih starih običajih in lepih božičnih pesmih. Brez tega bi 

bil božič hladen in reven. Vendar je to premalo. Bistvo božiča je božje učlovečenje 

za naše odrešenje.  

 Ker pa je človek pozabil na vsebino božičnega oznanila, hoče ustvarjati svet 

brez Boga, brez vere, brez ljubezni. »Če Boga ni, je vse dovoljeno«, pravi ruski 

pisatelj Dostojevski. To je svet duhovnega opustošenja, malodušja, cinizma, 

relativizma, nihilizma in obupanosti. Skratka: plitvost in praznina življenja  

 V to temo egoizma in hudobije prihaja luč božjega odrešenja. Luč odrešenja 
prihaja tudi v današnji moderni čas. Kristus je še vedno aktualen in sodoben – le 
odprti moramo biti zanj in ga sprejeti kot preprosti pastirji na betlehemskih 
poljanah. Božič je praznik božje solidarnosti, enkratni dogodek  človeške 
zgodovine. Bog je ljubezen in nas ima rad kljub naši grešnosti. Neskončni Bog se je 
sklonil h grešnemu človeku, da bi ga odrešil greha in večne smrti. Božji Sin ni prišel 
v mogočno palačo ampak v revne jasli med gnoj in revne pastirje, da bi bil blizu 
vsem revnim in ubogim, vsem duhovno oddaljenim in obrobnim. Naslonimo se 
Nanj, ki je pot, resnica in življenje. Skušajmo v vseh današnjih spremembah in 
krizah najti v Bogu trdno točko upanja in doživeti osebno srečanje z njim. 
 V tem duhu želim vsem faranom vesele, blagoslovljene, milosti polne 

božične praznike, zlasti vsem bolnim, ostarelim , osamljenim in kakorkoli trpečim, 

da bi jih ogrela luč božje ljubezni, da bi doživeli srečo božje bližine. Naj nas vse 

božična skrivnost navda z novim upanjem in optimizmom. Naj nas Kristus, naš 

Odrešenik, vodi in spremlja vse dni življenja. 

 

Miklavž prihaja 
 

MIKLAVŽ bo prišel na Rako v ponedeljek, 5. decembra. Zberemo 
se ob 17. uri v župnijski cerkvi na Raki. Miklavž bo nagovoril 
otroke in jim razdelil darila. Darila prejmejo vsi otroci, od 
najmlajših do vključno 3. razreda. – Vabljeni! 
 

Sreče je dovolj za vse!                   
Le ne smeš je drugim krasti.                   
Bodimo vendar ljudje,   
 ne drug drugemu pošasti! 
                    (Janez Medvešek 

 

O Z N A N I LA ,   O B V E S T I L A . . . 

 V četrtek, 8. decembra, je praznik Brezmadežne Device Marije. Maša ob 

10 h in 17 h.  

 V zakristiji bodo na razpolago božične voščilnice, pratike, kadilo. Za božič 

boste lahko kupili Družino s koledarjem, tudi tisti, ki niste naročeni. 
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 Upam, da boste tudi letos dobili stenski koledar za naslednje leto 

(brezplačno).  

 Tudi letos bodo skavti prinesli betlehemski ogenj, ki ga boste lahko ponesli 

na domove. Dobili ga boste verjetno v nedeljo, 18. 12. pri drugi maši.  

 Otroci in odrasli lepo vabljeni k božični devetdnevnici kot pripravi na 

božične praznike. 

 Pred božičem poskrbite, da bodo bolni in ostareli prejeli zakramente na 

domu. – Seveda tudi sami ne pozabimo na dobro božično spoved. 

 24. 12. je SVETI VEČER. Preživimo ga v družini ob jaslicah, v molitvi in 

petju božičnih pesmi ter družinskem pogovoru. Kdor vsaj malo pozna in 

sprejema vsebino ter vrednoto božiča, gotovo ne bo motil okolja s 

petardami.  

 25. 12. BOŽIČ, praznik Jezusovega rojstva. Opolnoči bo slovesna 

polnočnica. Na božič bo maša še ob 7 h in 10 h. 

 26. 12. Sv. Štefan, prvi mučenec, praznik. Sv. maša ob 7 h in ob 10 h.  

 31. 12. Silvestrovo, zadnji dan leta. Po maši, ki bo ob 17 h, bomo zapeli 

zahvalno pesem Bogu v zahvalo za vse prejete darove preteklega leta. 

Lepo vabljeni!  

 26. 12. bo zvečer v župnijski cerkvi božični koncert ob 18 h.  

 Naslednja številka Raškega zvona bo izšla šele po novem letu. 
 

»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik. 

Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 

 


