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Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 1,18-24) 

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: 

Njegova mati Marija je bila zaročena z 

Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je 

izkazalo, da je noseča od Svetega Duha. 

Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel 

osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj 

odslôvil. Ko je to premišljeval, glej, se mu je 

v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: 

»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi 

Marije, svoje žene; kar je spočela, je 

namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in 

daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo 

odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da 

se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po 

preroku: Glej, devica bo spočela in rodila 

sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar 

pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbúdil, 

je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov 

angel. Vzel je svojo ženo k sebi. 

 

OTROK NI OČETOVA LAST 

Evangelist Matej na Jezusovo rojstvo gleda z očmi moškega, očeta. Za rojstvo 

otroka sta namreč vedno potrebna oba, oče in mati. Jožef je zaročen z Marijo. 

Ona pričakuje otroka. Ker otrok ni njegov, Jožef premišljuje, kako naj v tej 

situaciji ravna. Po judovski postavi žensko zaradi izvenzakonske nosečnosti 

kaznujejo s kamnanjem. Vendar Jožef Marijo ljubi. Nepredstavljivo mu je, da bi jo 

kamnali. Živeti želi pravično, to pomeni po judovski postavi, vendar ne tako, da 

bi mu bil zakon nad vsem. Pravičen želi biti tudi do Marije. Tako v svojem 

razmišljanju sklene, da se bo skrivaj ločil od nje. V središče tega zelo človeškega 

razmišljanja poseže Gospodov angel, ki se Jožefu prikaže v sanjah in mu pojasni 

to, česar ta s svojim razumom ne more doumeti.  

»Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od 

Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo 

odrešil grehov« (Mt 1,20–21). Otrok navsezadnje ni njegov. Od Svetega Duha 

je. Božji otrok je. Otrok ni nikoli očetova last. Očetova naloga je otroku dati ime. 

Z imenom otroku izroča načrt, ki je nad njegovim življenjem. Oče otroka 

oblikuje. Z imenom in načinom, kako otroka nagovarja, iz otroka izvablja to, kar 



je vanj položil Bog. Jezusovo rojstvo izpolni obljubo preroka Izaija: »Glej, devica 

bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni 

Bog z nami« (Mt 1,23). V Jezusu bo Bog sam pri nas in z nami. Nikoli več ne 

bomo sami. Edinstveno, ki ga je Bog ustvaril v Jezusovem rojstvu, saj je Bog sam 

postal človek, osvetljuje tudi naše življenje. Pri rojstvu otroka ne gre nikoli le za 

človeško delovanje, pač pa vedno tudi za Božje darilo. Bog vsakemu otroku 

obljublja, da bo z njim. Tako nam Bog po otroku kaže delček svoje ljubezni in je 

v otroku tudi sam navzoč pri nas. 

*** 

Kakor mnogi drugi, in morda še bolj od njih, je Jožef doumel preroške 

napovedi o obljubljenem Mesiji in je željno pričakoval njegov prihod. Prav v času 

Jožefovega odraščanja je bilo pričakovanje Mesija med ljudmi zelo močno in 

mnogi so bili prepričani, da se bo njegov prihod kmalu zgodil. Prepričani so bili, 

da bo to mogočen vladar, ki bo s silo porazil Rimljane in vzpostavil močno 

Izraelovo kraljestvo. Jožef pa je preroške napovedi o Mesiji razumeval tudi 

globlje. Preroki so namreč napovedovali, da bo Bog po tem Mesiji sklenil s svojim 

ljudstvom novo zavezo, zavezo, ki bo preobrazila izvoljeno ljudstvo in obrnila 

srce naroda k Jahveju. Jožef je bil pripravljen pri tem sodelovati z vsem svojim 

bitjem in Bog je to njegovo odprtost in pripravljenost z veseljem sprejel ter tako 

uresničil svoj načrt s prihodom Sina na svet. Po: J. Kužnik 

 

KJE ŽIVI BOG?: Božič je prihod Boga, prihod ljubezni na ta svet, ki je tako temen in 

hladen, prihod v tvoje srce.To je nekaj čudovitega. V teh božičnih dneh lahko vsak 

prejme dobroto in ljubezen. Tudi ti. Četudi si še tako reven, prazen in hladen.Tudi jasli 

so bile takšne. Toda imele so eno prednost: bile so odprte.In to je tudi vse, kar se 

pričakuje od tebe v teh božičnih dneh: Bodi odprt! Vsaka zaprtost je oblika sovraštva, 

sporočilo, da človek noče ničesar sprejeti. Bog ne prihaja v sovraštvo, zateženost, med 

prepire in spore, v nerganje, ne v zavist in zagrenjenost.Bog živi samo v dobroti med 

ljudmi, v odpuščanju, spravi, v medsebojnem razumevanju, prijaznosti in 

prizanesljivosti.Bog je ljubezen. Bog živi  – v tebi!?  P. Bosmans 

 

ADVENTNA SVETA SPOVED 

 Na božične praznike se pripravimo tudi tako, da pristopimo k zakramentu sprave 

– to je k sveti spovedi. Lepo vabljeni.  

 

VEROUK imajo v četrtek še veroučenci od 1. do 7. razreda, potem pa bomo z 

veroukom začeli po božičnih blagoslovih. V tem času so veroučenci še posebej 

vabljeni k sv. mašam. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventni akciji 

za lačne otroke prinesejo k jaslicam, ki so v župnijski cerkvi.  

 

JASLICE  

Na adventnem vencu smo prižgali že četrto svečo. Samo nekaj dni nas še loči od 

praznika Jezusovega rojstva. V soboto zvečer bomo zapeli Sveta noč, blažena 

noč … V spomin na Jezusovo rojstvo postavljamo jaslice doma in v cerkvi. 

Prosim, da se dogovorite in postavite jaslice v župnijski cerkvi. Hvala. 



SVETI VEČER IN BOŽIČ 

V soboto je sveti večer. Ob 20. uri je sveta maša svetega večera v župnijski cerkvi 

za otroke in družine. Ob polnoči je slovesna polnočna sveta maša. Pri sv. 

Benediktu je sv. maša ob 21. uri. Na božični dan sta sv. maši v Lembergu ob 8. 

uri in v župnijski cerkvi ob 10.30 uri. Naj božični prazniki ne ostanejo brez sv. 

maše. Lepo vabljeni.  

 

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA: V nedeljo, 25. decembra obhajamo praznik 

Jezusovega rojstva. Pri nas je običaj, da po prazniku Jezusovega rojstva duhovnik 

obišče domove in blagoslovi jaslice in dom.  

Tudi letos bo duhovnik prišel k vam. Vabimo pa tiste, ki ste morda se v tem letu 

priselili, ali pa še nismo bili pri vas, da nas obvestite, če želite prejeti božični 

blagoslov doma. Vaš dar ob božičnih blagoslovih je namenjen za obnovo škarpe 

pri župnijski cerkvi.  

V ponedeljek, 2. januarja se začne božični blagoslov domov in družin tukaj na 

Sladki Gori. Če slučajno kdo želi blagoslov doma drugi dan kot je določeno, naj 

to sporoči.  

Blagoslov domov in družin: 

nedelja, 25. december, ob 14.30 na strani železnice od Dimeca do Dečmanov, 

ponedeljek, 2. januar ob 8.45 Mestinje,  

torek, 3. januar ob 8.45 Pečica, Beli Potok, Jerovska vas, Sladka Gora, 

sreda, 4. januar ob 8.45 Dolga Gora, 

četrtek, 5. januar ob 8.45 Gradec, Polžanska Gorca, Bobovo, 

petek, 6. januar ob 8.45 Topolovec, Krtince, Nova vas, 

sobota, 7. januar ob 8.45 Ržiše, Lemberg, Pijovci, 

nedelja, 8. januar ob 12.00 Polžanska vas.  

V času božičnih blagoslovov, do 22. januarja je sv. maša ob četrtkih ob 8. uri. 

 

SLADKOGORSKI LIST: Prihodnja številka našega župnijskega glasila 

Sladkogorskega lista bo izšla za 14 dni. Če želite, da je sv. maša do 8. januarja 

zapisana v župnijskem glasilu, potem prosim, da to sporočite najpozneje do 

četrtka, 22. decembra. Hvala za razumevanje! 

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR 

Na razpolago so Pratika (7,00 eur), Marijanski koledar (3,00 eur) in listni koledar 

(0,70 eur).  

 

VERSKI TISK V LETU 2023 

Dragi župljani in župljanke!  

Vabim vas, da obnovite naročnino, prav tako pa vabim tudi nove naročnike. 

Tednik Družina ali mesečnik Ognjišče oz. druge verske revije lahko naročite tudi 

po pošti.  

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: 

Družina do 31. januarja 149€, kasneje 166,40€. 

Ognjišče v župnišču 37,40€, po pošti pa 38,90€. 

Misijonska obzorja 9€. Hvala ker ste naročnik verskega tiska.  



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Od 19. do 25. decembra naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Sladke Gore in 

Pečice.  
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Ponedeljek 

19. 12. 2022 

Urban V., 

papež,  

8.00 za † Aleksandra Vrečka  

Torek 

20. 12. 2022 

Vincencij 

Romano, duh. 

8.00 

 

Lemberg: 

za † Cvetko Hrup 

Sreda 

21. 12. 2022 

Peter Kanizij, 

duhovnik 

  

Četrtek 

22. 12. 2022 

Frančiška 

Cabrini, red. 

 

16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 

za † Jožefa Vehovarja 

za † Janeza Grašiča, ml. – 8. 

dan  

Petek 

23. 12. 2022 

Janez Kancij 

(Kentski) 

8.00  za † Sandija Kokota 

Sobota 

24. 12. 2022 

Sveti večer, 

Adam in Eva; 

Hermina (Irma), 

devica  

20.00 za † Ivana in Hermino Žnidar, 

Mileno in Ota Žnidarja ter vse 

+ sorodnike 

za † Franca Doblška in starše 

21.00 Sv. Benedikt: 

za † Martina Furmana, starše 

Nežo in Martina Furmana st., 

Roberta Rupnika, Antonijo in 

Jakoba Gobec 

00.00 za † Martina Gunzeka 

Nedelja 

25. 12. 2022 

BOŽIČ 

Anastazija, 

mučenka; 

8.00 

 

Lemberg: 

za † Tilčko Pernek, Janeza 

Čebular, Jožeta Kos in Antona 

But (obl.)  

10.30 

 

v čast sv. Duhu 

za † Franca Resnika – 30. dan  

 

Naslov: www.sladkagora.com; izdala Župnija Sladka Gora,3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/576-012, Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

