
(nadaljevanje s prve strani) 

Njihova modrost je bila zelo 

kleno življenjska. Jožef ni vedel, o kak-

šnih glasovih so govorili in stežka jih je 

spustil v hlev. Bal se je, da gre za pre-

varo in da mu hočejo v resnici ugrabiti 

dete. A pastirji so drug za drugim vsto-

pali, previdno, po prstih, čudno poniž-

no. Njihov nevarni, bojeviti videz je 

nekam poniknil. Drug za drugim so 

odlagali svoje darove, ki so jih prinesli, 

in zrli v Novorojenega, zaključi njihov 

opis poljski pisatelj. 

Vprašanje, ki si ga ljudje zasta-

vljajo znova in znova je, zakaj se Bog 

najprej razodene in pusti prepoznati 

tako na videz neprimernim ljudem? 

Pastirjem namesto velikim duhovni-

kom? Divjakom namesto vzgojenim 

ljudem? Brezbrižnežem do Postave 

namesto najbolj pobožnim? Človek bi 

za prvi poklon Jezusu izbral popolnoma 

drugačne ljudi in tudi načine, da bi mu 

zagotovil dostojen sprejem in zadostno 

slavo. A Bog je s svojim izborom poka-

zal, da se tisto, kar je zanj resnično vre-

dno, skriva drugje, kot tam, kjer priča-

kujemo – mnogokrat prav v notranjosti 

»drugačnih« ljudi.  

Pastirji so bili v svoji kruti vsa-

kodnevni borbi za preživetje in za golo 

življenje potisnjeni tako zelo na rob, da 

so odvrgli vsako izumetničenost, neis-

krenost, zvijačnost, preračunljivost. 

Zmožni so bili prepoznati resnico – 

sploh kar so videli in slišali s svojimi 

do konca izostrenimi čutili. Ni jih vzne-

mirilo in motilo, da je šlo tisto noč za 

nenavadne in čudne pojave, kot je 

pesem z neba in neobičajno naročilo. 

Imeli so ves pogum, da to, kar so mora-

li storiti, storijo. Predvsem pa so znali 

biti pristno spoštljivi pred tistim, za kar 

so čutili, da jih presega. V njihovi notran-

josti je bilo veliko prostora, da se čudijo 

in občudujejo, saj niso bili prenapolnjeni 

s samim sabo. Kot taki so bili kljub svoji 

neomikanosti in samosvojosti izjemni 

prvi častilci – iskreni, zavzeti in prepros-

ti. 

Naj letošnji advent tudi nam pri-

nese tak klic, ki bo imel moč, da nas nav-

duši in povabi na povsem nov način. Naj 

nam navrže zavzetosti in poguma, da mu 

sledimo vse do jasli in pristnega občudo-

vanja Božjega Deteta. Blagoslovljen 

božični čas vam vsem želiva kranjska 

duhovnika Vinko in Andrej. 

 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA poteka 

od 16. do 24. decembra. Pri jutranji in 

večerni sv. maši pojemo adventne speve. 

Veroučenci za vsak dan udeležbe pri 

devetdnevnici dobijo listek, ki ga nalepijo 

v svoje liturgične zvezke. Udeležba pri 

božični devetdnevnici je za veroučence 

primerno nadomestilo za odpadle ure 

verouka med veroučnimi počitnicami, ki 

so od 17. decembra do 6. januarja. 

 

BOŽIČNI KONCERT bo na Štefanovo, 

26. decembra, ob 18.30 v cerkvi. Pevski 

zbori Župnije Kranj bodo takoj po večer-

ni sv. maši zapeli po nekaj božičnih pes-

mi. 

 

OTROCI OTROKOM je dobrodelna 

akcija, ko veroučenci v kartonskih špa-

rovčkih zbirajo denar za otroke v stiski. 

Napolnjene šparovčke naj veroučenci 

prinesejo v cerkev v nedeljo, 13. januarja, 

k sv. maši ob 10.00. Med sv. mašo jih 

bodo nato položili pred oltar, kot svoje 

darilo sovrstnikom v stiski in v slavo 

Bogu, ki je Oče vseh otrok. 

PRVI ČASTILCI 

 

Kaj se vam zdi, pastirci vi, 

al' ste kaj slišali? 

Veseli glas gre dol do nas, 

'z nebes veseli glas. 

(ljudska božična pesem) 

 

Ko se je Jezus rodil, so bili pastirji prvi, ki so hiteli k votlini gledat, kaj se je 

zgodilo. Ne glede na to, ali jih je k votlini gnala nenavadna svetloba tiste noči, veseli 

glas iz odprtega neba ali čisto običajni človeški glasovi, ki so prihajali iz votline – 

tja so tekli, ker so vedeli, da se je tam zgodilo nekaj zelo neobičajnega. 

Pastirji tiste noči pa niso bili prijazni in mili pastirci, kakršni so se po stolet-

jih ohranili v ljudskih pripovedih in pesmih. V resnici so bili to divji možje z zarašče-

nimi obrazi in palicami v rokah, kot jih opisuje poljski pisatelj Jan Dobraczyński. 

Piše, da so bili oblečeni v živalske kože, za pasovi so imeli nože in sekire. Govorili so 

v lastnem jeziku, saj so nenehno potovali in s seboj vodili tudi ženske in otroke. Pre-

nekateri so se ukvarjali z ropanjem, pa tudi niso se kaj dosti držali čistosti in pravil 

Postave.  Življenje jih je utrdilo in jih privadilo na boj z divjimi zvermi, zato so bili 

grobi in odljudni. Ljudje so se jih bali in so pred njimi zapirali vrata svojih domov. 

Težko si je zamisliti, da so bili prav ti »divjaki« tisti, ki se jim je v življenju, 

kakršnega so živeli, zdelo vredno ustaviti se ob novorojenčku. Še težje si je predstav-

ljati, od kod so v svoji divjosti našli toliko miline, da so pred majhnim otrokom 

pokleknili in ga počastili. A pastirji so bili iskreni, ko so Jožefu zatrjevali, da so sli-

šali glasbo, ki je tiste noči prihajala z neba in jim naročila, naj poiščejo dojenčka, ki 

se je pravkar rodil. Trdili so, da to gotovo niso bile sanje, ker sanje se sanjajo enemu 

človeku, ne pa vsem naenkrat. 
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PON 

10. 12. 

Judita,  

svetopisemska žena 

7.30 starši Eržen in Hartman 

18.00 za zdravje 

- ves teden spovedovanje 

veroučencev pri urah  

verouka 

TOR 

11. 12. 

Sabin, škof 7.30 za duhovne poklice 

18.00 Katarina Oštrek 

18.30 priprava staršev in bot-

rov na sveti krst 

SRE 

12. 12. 

Amalija, mučenka 7.30 za prijatelje in sorodnike, 

zdravje, vero, upanje in ljubezen 

18.00 Otmar in Ivanka Zupančič 

 

ČET 

13. 12. 

Lucija, mučenka 7.30 Terezija Stenovec 

18.00 Frančiška Grilc 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

14. 12. 

Janez od Križa, 

duhovnik 

7.30 za zdravje 

18.00 Franci Brešar, 5. obl. in  

starši 

 

SOB 

15. 12. 

Kristina, devica 7.30 Vida Vidmar, obl.  

18.00 1. Marija Skumavc; 

          2. Marija Bliznac, 30. dan; 
          3. Stanislav Hočevar, 30. dan 

 

NED 

16. 12. 

 

 

3. ADVENTNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Janez Fajfar, obl. 

19.00 Katja Bavcon in za zdravje 

družine 

- krstna nedelja 

10.00 sprejem luči miru iz 

Betlehema 

1. dan božične devetdnevnice 

PON 

17. 12. 

Lazar iz Betanije, 

svetopisemski mož 

7.30 v zahvalo 

18.00 Amalija Gril 

2. dan božične devetdnevnice 

TOR 

18. 12. 

Gacijan, škof 7.30 Viktorija Kraljič in Marija 

Stanonik 

18.00 Francka in starši Sagadin 

3. dan božične devetdnevnice 

SRE 

19. 12. 

Urban III., papež 7.30 Silva, obl. in starši Likozar 

18.00 starši Malovrh 

4. dan božične devetdnevnice 

ČET 

20. 12. 

Evgen, mučenec 7.30 + zakonca Martič 

18.00 + Jeralovi 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

5. dan božične devetdnevnice 

PET 

21. 12. 

Peter Kanizij,  

duhovnik 

7.30 Jože in Janja Kristanc 

18.00 Ana in Karlo ter vnuk  

Florjan Orehek 

7h-19h spoveduje p. Markelj 

(odmor 11.30 - 14.00) 

6. dan božične devetdnevnice 

SOB 

22. 12. 

Frančiška Cabrini, 

red. ustanoviteljica 

7.30 Jani Zupan 

18.00 1. Francka Djuran in starši Jošt; 

           2. Agnes Brezovnik, 30. dan 

7h-19h spoveduje p. Markelj 

(odmor 11.30 - 14.00) 

7. dan božične devetdnevnice 

NED 

23. 12. 

4. ADVENTNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 1. + Peričevi; 
           2. Henrik Podjavoršek, 30. dan 

19.00 Angela Frelih in starši  

Bauman 

7h-19h spoveduje p. Markelj 

(odmor 11.30 - 14.00) 

8. dan božične devetdnevnice 

PON 

24. 12. 

Sveti večer, 

Adam in Eva 

7.30 Marjan in starši Anderlič ter 

Smeh 

20.00 Minka Konc 

24.00 Agnes Brezovnik 

8.00 ministrantske vaje 

7h-19h spoveduje p. Markelj 

(odmor 11.30 - 14.00) 

9. dan božične devetdnevnice 

23.30 glasbena božičnica 

TOR 

25. 12. 

BOŽIČ -  

GOSPODOVO  

ROJSTVO 

8.00 za župnijo 

10.00 Špela, Majda in Jože Rebolj 
19.00 Mariji Kraljici za mir na svetu 

 

SRE 

26. 12. 

Štefan, mučenec 

DAN SAMOSTOJNO-

STI IN ENOTNOSTI 

7.30 Peter Grilc 

18.00 Franc Zore, obl. 

18.30 božični koncert župnij-

skih pevskih zborov 

ČET 

27. 12. 

Janez, apostol 7.30 za blagoslov v Janezovem 

življenju 

18.00 Ana Anzelc in Urška Voš-

njak 

10.00 sveta maša v DUK 
17.00 adoracija pred Najsvetejšim 

18.30 božični koncert APZ 

France Prešeren 

PET 

28. 12. 

Nedolžni otroci 7.30 Franc Pušavec 

18.00 Danica Flat 

 

SOB 

29. 12. 

David, kralj 7.30 Štefan Bolčina 

18.00 Djuro Stričevič 

 

NED 

30. 12. 

SVETA  

DRUŽINA 

8.00 za župnijo 

10.00 Janko Pelko 

19.00 dr. Peter in starši Vencelj 

ter Berjak 

10.00 blagoslov otrok 

PON 

31. 12. 

Silvester I., papež 7.30 Angela Kaltenekar 

18.00 Ivan Bergant, obl. 

 

TOR 

01. 01. 

MARIJA SVETA 

BOŽJA MATI 

NOVO LETO 

7.30  

18.00 Janez Prosen, obl. 

 

SRE 

02. 01. 

Bazilij in Gregor Naci-

anški, škofa 

7.30 Veronika Oštrek, obl. 

18.00 v čast Svetemu Duhu 

 

ČET 

03. 01. 

Presveto Jezusovo ime 7.30 po namenu 

18.00 Tončka Gašperin 

17.00 adoracija pred Najsve-

tejšim 

PET 

04. 01. 

Angela, redovnica 7.30 v čast Srcu Jezusovemu 

18.00 starši Arhar 

- prvi petek 
- dopoldne obhajilo bolnih na 

domu 

17.00 adoracija pred Najsvetejšim 

SOB 

05. 01. 

Simeon, puščavnik 7.30 za duhovne poklice 

18.00  

- prva sobota 

8.00 ministrantski ogled jaslic 

po Ljubljani 

NED 

06. 01. 

GOSPODOVO  

RAZGLAŠENJE 

8.00 za župnijo 

10.00 Franc Škrab 

19.00 Luka in + Jernejevčevi 

- nabirka 5 EUR 


