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BOŽIČNO NOVO-  
LETNO  VOŠČILO 
4 SLAVA BOGU – MIR LJUDEM! 
Gospodujoči »predstavnik skritih 
sovražnikov - virus«,  nas navdaja z 
negotovostjo, zaskrbljenostjo in 
različnimi oblikami trpljenja ter 
bolečin. Jezus Odrešenik  (Rešenik) 
slavljen kot Novorojeni otrok pa vabi, 
da mu zaupamo, ne da bi skrivali 
svoje rane. Sporočilo svete noči naj nas 

ponovno prebudi za slavo Bogu, in tudi dosegljivi mir ljudem blage volje…   -

Hvaležen za voščila in druge oblike pozornosti in pomoči, vam želi v novem letu 
vse dobro -         vaš župnik Jožko 
  4Blagoslov soli in vode ter otrok na god sv. Štefana in slovesni praznik SVETE DRUŽINE , 
pri maši ob 10. uri. »Sol z japko v šalčki« je tudi ohranjanje zunanjih znamenj, ki imajo sporočilo. 
Ohranjajmo praznične navade in jih izročajmo mlajšemu rodu. 
 
4Dan samostojnosti in  enotnosti – 26. december  naš župnijski praznik, pa še slovesen 
praznik Svete družine, je ob 8.00 zaznamovan tudi z dvigom zastave na Sabotinu in mašo s 
sodelovanjem vojaškega vikariata.                                                                                                                                     
 
4 Tudi na Silvestrovo -  bomo imeli sv. mašo ob 16. uri,  podobno kot na sveti večer pred 
božičem. Tudi mlajši, ki jih učimo hvaležnosti se z obiskom večerne maše, lahko pripravijo na 
obliko silvestrovanja,  za katero so se v soglasju z odraslimi odločili. 
 
4Iz tednika »Družina« - Gorazd Kocijančič: »Ne glede na to, kakšno stališče torej 
zavzemamo glede aktualnih družbenih problemov – in seveda je prav, da ga po svoji vesti in 
pameti zavzemamo –, bi kot kristjani morali v sebi na vso moč kultivirati prijaznost, 
blagohotnost, prizanesljivost, spoštovanje drugega v njegovi drugačnosti – tudi tedaj, ko se 
nam ta »drugi« zdi neumen, zaveden ali naravnost  zloben.                                                                                                                                                             
Se vam zdi kakšen nauk druge knjige Filokalije posebno primeren za naš čas?  
Mnogo je teh naukov, a naj izpostavim to, kar Maksim Izpovedovalec uči o agápe, nesebični 
ljubezni. Dandanes namreč nedvomno živimo v neprijetnem času razdora, sprtosti, morda celo 
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usodnega razpada družbene skupnosti. Konkretne oblike družbenih konfliktov so po nauku 
Filokalije vedno le površinski simptom dosti globlje neprijaznosti, ki jo kot grešna bitja čutimo drugi 
do drugih. Po Maksimovem nauku je Kristus prišel v svet človeške zgodovine tudi zato, da 
radikalno odstrani vsako sovraštvo med nami. Ne glede na to, kakšno stališče torej 
zavzemamo glede aktualnih družbenih problemov – in seveda je prav, da ga po svoji vesti in 
pameti zavzemamo –, bi kot kristjani morali v sebi na vso moč kultivirati prijaznost, blagohotnost, 
prizanesljivost, spoštovanje drugega v njegovi drugačnosti – tudi tedaj, ko se nam ta »drugi« zdi 
neumen, zaveden ali naravnost zloben. Maksim namreč poudarja, da se mora nesebična 
ljubezen nanašati na tisto v človeku, kar je v njem božanskega – in to je njegova človeška 
narava in bit, ki vedno vznika neposredno iz Božjega stvariteljskega akta in je odrešena v 
Kristusovem dogodku, ne glede na to, kaj je konkreten človek s svojimi svobodnimi odločitvami iz 
sebe naredil. Če imamo druge – ne glede na to, kakšni so in kaj počnejo – pravilno radi, v samem 
njihovem obstoju ljubimo Boga, ki njim in nam vsak trenutek podarja bivanje in vse odrešuje. Vse 
drugo je psevdo-krščanstvo, hiša, zidana na pesku. Če te nesebične ljubezni namreč nismo 
sposobni, smo na satanovi, ne na Kristusovi strani. Ne smemo se »farbati«. Ljubezen do 
sovražnikov je edini kriterij. Seveda pa te agápe ne moremo doseči sami s svojimi napori. Lahko jo 
le izmolimo. V nas lahko zaživi le kot Božji dar, kot milost Njegove navzočnosti. In te molitve nas 
globoko uči tudi druga knjiga Filokalije. 
   

                                                                                                                                                                                      
 
 
 


