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Predstavitev

Današnje mesto Betlehem je oddaljeno približno 10 km od 

Jeruzalema, na galilejskih gričih, 860m nad morsko gladino. 

Ime Beth-Lehem pomeni v hebrejščini Hiša kruha, Beit Lahm v 

arabščini pa Hiša mesa.

Zaradi zemljišč v okolici so ga v preteklosti imenovali tudi 

Efrata, kar pomeni rodovitno mesto ali plodno ali polno 

sadežev. V prerokbi, ki jo omenjata Matej in Luka, prerok 

Mihej pravi: »In ti, Betlehem Efrata, tako majhen, da bi lahko 

bil ena izmed Judovih prestolnic: iz tebe mi bo izšel on, ki bo 

gospodoval Izraelu; njegove korenine segajo v starodavne čase, 

v najbolj oddaljene dni« (5,1).

Poleg evangelijev, najdemo najstarejši navedek o kraju 

Jezusovega rojstva pri sv. Justinu (2. stoletje): »V času rojstva 

Otroka v Betlehemu, ker ni bilo v načrtu, da bi bival v tem 

kraju, se je Jožef ustavil v neki votlini, v bližini naselja; ko so 

bili tam, je Marija porodila Kristusa in ga položila v jasli, kjer so 

ga našli Modreci z vzhoda«. Navedek poudarja, da je bil položen 

v jasli, kar pomeni, da je bila votlina podobna hlevu; to podobo 

povzame Origen (2.-3. stoletje) v Contra Celsum: »V Betlehemu 

je na ogled votlina, kjer se je rodil Jezus, in v votlini jasli, kjer je 

bil povit v plenice«. Bet, v hebrejščini hiša, je druga črka 

hebrejske abecede (ב). Njena oblika in raba pomenita 

sprejem/gostoljubnost, ženskost in plodnost, zato postane 

metafora za Marijo, v kateri Bog, brez doma, najde dom. 

Marija sprejme Boga – otroka v svoje telo, v svoje srce, v svojo 

hišo. 
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Marija položi otroka Jezusa v jasli, v Betlehemu, to je “živi 

kruh, ki je prišel iz nebes” (Jn 6,51); on prihaja, da bi nahranil z 

zaželjeno ljubeznijo svoje ljudstvo, vsakega izmed nas. Naša 

naloga je, da spremenimo svoje srce v gostoljubno hišo, ki 

sprejme Boga otroka in da postanemo, z njegovo hrano, dober 

kruh za svoje brate.

Hiša je kraj zaupnih pogovorov in nežnosti, ljubezni in 

preizkušenj, srečanja in napetosti, vere in molitve, plodnosti in 

kruha. 

ravnatelj Katehetskega urada

Priročnik vabi družine, naj dajo prostor Bogu, naj spremenijo 

svoj dom v majhen Betlehem. Predlagana smer spremlja 

vsakodnevno družinsko molitev s predlogom svetopisemskega 

odlomka, kratkega premišljevanja, psalma in naloge. 

Ob nedeljah je na razpolago evangeljski odlomek, tipična 

adventna podoba, ki nam pomaga, da ponovno odkrijemo 

smisel evharističnega bogoslužja in njegove odtenke; zraven pa 

še simbol, molitev in naloga.

br. Luigi Bertè OFMCap,
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Srečno pot

Voščilo, ki ga želimo izraziti vsem družinam in vsem nam je, da 

bi postalo pričakovanje Božiča priložnost za razmišljanje o 

našem življenju in o tem, kar je v njem res vredno in kar velja.

»AspettiAMO la VITA!« - »Pričakujemo življenje!« ni samo 

slogan, ki ga ponuja letos škojska Karitas, pač pa dejstvo, v 

katerega resnično zaupamo: Jezusovo rojstvo je resnično 

Življenje, ki prihaja na svet. Kljub našim pomanjkljivostim in 

našemu opuščanju dobrih del, nas ta dogodek ne neha nikoli 

buditi in razmišljati o tisti zastonjski ljubezni, ki postaja 

priložnost za opravičenje in odrešenje vsakogar.

Čeprav nas je čas pandemije prisilil, da smo oddaljeni eden 

S hitrimi koraki stopamo proti Božiču, ki bo letos gotovo 

različen od prejšnjih, a enak v pričakovanju rojstva, ki obnavlja 

upanje in nam daje gotovost, da Bog še vedno zaupa v ljudi in da 

Ljubezen, ki nam jo ponuja, še vedno rodi Življenje.

od drugega, da smo pozorni - in prestrašeni (tudi zaradi 

visokega števila izgubljenih življenj) - ne smemo dovoliti, da nas 

vodi duh zapiranja vase, »neke vrste lock down srca«; 

nasprotno, nadaljujmo pot, s potrebno pozornostjo in v skladu z 

nujnimi odredbami, in skrbimo za svojega brata v težavah in 

potrebah ter bodimo mu blizu.

 Imeti oči, da bi videli, kar je lepo v vsakem izmed nas in kar 

obdaja naše življenje, kljub strahovom in utesnjenosti, ki nas 
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Voditelj diak. Renato Nucera

Naše družine, naša občestva naj bodo kraj gostoljubja, 

poslušanja in ljubezni!

Vesel Božič!

zavirajo in zapirajo vase.

in ekipa škojske Karitas
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Evangelij

Dovolj prostora za vsakogar: gostoljubnost

Ko obiščete prijatelja na domu, je lepo, ko vas sprejme z nasmehom in toplim 

pozdravom. Kaj pa, ko greš k sv. maši? Prav tako! "Gospod z vami": to je 

najboljša želja, ki jo lahko izrazimo kristjanu. Tudi duhovnik nas pričakuje 

na enak način, z odprtimi rokami, da sprejme vse v eno veliko družino. Tako 

tudi oče in mama, ki držita v naročju otroka.

Izaija

Molitev družine pri mizi

Družinska molitev.
Prvo adventno nedeljo, zbrani okrog mize,
želimo skupaj na pot do tebe, Gospod,
ki prihajaš, da vrneš svetlobo in veselje v naše življenje.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: «Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj 

pride čas! Tako bo kakor s človekom, ki je zapústil svoj dom in šel na 

potovanje. Svojim služabnikom je izróčil oblast, vsakemu svoje opravilo, 

vratarju pa je naróčil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni 

gospodar zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori da vas ne najde 

spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!»

Iz svetega evangelija po Marku  (13,33-37)

Kmalu bo tu Božič in praznovali bomo Jezusov rojstni dan! Ali veste, da je 

prerok napovedal njegov prihod mnogo stoletij pred njegovim rojstvom? 

Izaija poroča, da Gospod Bog ni pozabil na težave ljudi in bo nekega dne 

poslal Mesijo, ki bo pokazal na Božjo prisotnost med nami.

29. november

Prva adventna nedelja
Prvi teden: Dom pričakovanja
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Simbol

Sveča pričakovanja

"Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar zvečer." Te besede, iz 
evangelija po Marku, nas vabijo, da smo pozorni in se zavedamo, da nam 
Jezus prihaja naproti. Danes začenjamo adventno pot z veseljem: Jezus 
prihaja na obisk od zgoraj, resnična Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka.

Daj nam, da bomo tvojo besedo poslušali z zaupanjem,
prepoznali tvojo prisotnost
in sprejeli svoje brate v tvojem imenu.
Tebi slava, na vekov veke. Amen.

Potrudil se bom ...

... da se bom spomnil včerajšnjega ali današnjega dne  ter skušal prepoznati 

TRENUTKE, v katerih me je obiskal Gospod preko bratov, nepričakovanih 

dogodkov...

29. november

Prva adventna nedelja
Prvi teden: Dom pričakovanja
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Nebesa razglašajo Božje veličastvo
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.
En dan sporoča to drugemu dnevu
in ena noč naznanja to drugi noči.

Evangelij

Ko je Jezus hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona, z 
imenom Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v morje; bila 
sta namreč ribiča. Reče jima: «Hodita za menoj in napravil vaju bom za 
ribiča ljudi.» Takoj sta popustila mreže in šla za njim. Ko je od tam šel dalje, 
je videl druga dva brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata 
Janeza, ko sta z očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže, in ju je 
poklical. Ta dva sta takoj zapustila čoln in očeta ter šla za njim.

Premišljujmo skupaj

Za najmlajše

"Nauči me, Gospod, poslušati glas svojih staršev, učiteljev, 
katehetov in vzgojiteljev, kot bi bil tvoj glas."

Kako naj odkrijemo svojo poklicanost na tem svetu? Lahko na razne načine, 
toda zgornja stran evangelija nam pove, da je prvi pokazatelj veselje ob 
srečanju z Jezusom; a, prosim in se priporočam: ne poslušajte razočaranih in 
nesrečnih ljudi; ne poslušajmo tistih, ki cinično priporočajo, naj ne gojimo 
upanja v življenju. Bog hoče, da smo sposobni sanjati, tako kot on in z njim, 
med hojo, oprti na realna tla. Sanjajmo drugačen svet. V tem je temeljna 
dinamika krščanskega življenja: spominjati se Jezusa (Papež Frančišek).

Iz svetega evangelija po Mateju 4,18-22

Psalm 18

To ni beseda in niso govori,
katerih glas bi se ne mogel slišati;
po vsej zemlji se razlega njih glas
in do konca sveta njih govorica!

Ponedeljek 30. novembra
Dom pričakovanja
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Premišljujmo skupaj

V njegovih dneh bo cvetela pravičnost.

in bednega, ki nima pomočnika.

Evangelij

Za najmlajše

"Hvala, Gospod, za vse darove ljubezni, ki mi jih ponujaš: še 
posebej za ljubezen mojih staršev, prijateljev in mnogih 
ljudi, ki me imajo radi."

Tisti čas je rekel Jezus: «Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si prikril 
to modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče, zakaj tako ti je bilo všeč. 
Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne ve, kdo je Sin, razen Očeta; in kdo je Oče, 
razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.»
Posebej se je obrnil k učencem in rekel: «Srečne oči, katere vidijo, kar vi 
vidite! Povem vam, da so mnogi preroki in kralji želeli videti, kar vi vidite, 
pa niso videli; in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali.»

rešil bo življenje ubogim.

Iz svetega evangelija po Luku 10,21-24

Usmilil se bo slabotnega siromaka,

"V času izrednih razmer, zaradi epidemije COVID-19, smo videli prihajati 
veliko ljudi, ki prej nikoli niso stopili v stik z ustanovo Karitas in so, žal, 
ostali doma, brez dela, s kopico otrok in z visokimi stroški za preživljanje: 
ljudi, ki so prihajali k nam z velikimi težavami in v skrajni zadregi. Ljudje, 
ki so pri vratih solidarnostnih ustanov spraševali: "Ali je tudi zame kaj?" ali 
"Smem?" ali "Kako naredim kartico?" ali "Kako lahko pridem do vas?". Zelo 
nas je ganilo, ko smo opazovali njihovo visoko dostojanstvo, medtem ko so 
prihajali, zelo težko in zelo spoštljivo, prosit za paket testenin ali karkoli" 
(pričevanje Adriana, koordinatorja Emporija solidarnosti v goriški 
nadškoji).

Rešil bo ubožca, ki kliče k njemu,

Psalm 71 

Torek 1. decembra
Dom pričakovanja
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Premišljujmo skupaj

Sami smo izkusili breme časovne stiske, ko smo si prizadevali, da bi bili 
vedno na razpolago, saj smo se zavedali, da tisti, ki se obračajo na nas, to 
počnejo zato, da prinesejo nekaj hrane domov. Ponovno smo si morali 
zamisliti, kakšna naj bo ponudba Emporija. Zaradi zelo ozkih prostorov, 
smo se odločili, da bomo ohranili tisto, kar je bistveno za Emporij: svobodo 
izbire. Ljudje so prišli pred vrata Emporija, pogledali noter, se odločali in 
pokazali na izbrano hrano; osebe, ki so delale v trgovini, pa so s pomočjo 
prostovoljca pripravile izbrane izdelke in jih oddajale (pričevanje Adriana, 
koordinatorja Emporija solidarnosti v goriški nadškoji).

Evangelij

Iz svetega evangelija po Mateju 15,29-37

Jezus pa je poklical svoje učence in rekel: «Ljudstvo se mi smili; kajti že tri 
dni vztrajajo pri meni in nimajo kaj jesti; lačnih pa nočem odpustiti, da 
morda ne omagajo na poti.» Učenci mu rečejo: «Od kod bi vzeli v puščavi 
toliko kruha, da bi nasitili toliko množico?» Jezus jim reče: «Koliko hlebov 
imate?» Rekli so: «Sedem, pa malo ribic.» Velel je ljudstvu sesti po tleh; in 
vzel je sedmero hlebov in ribe, se zahvalil, jih razlomil in dajal učencem, 
učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili; in, kar je ostalo koscev, so 
pobrali – sedem polnih košar.

Pogrinjaš mi mizo
vpričo mojih nasprotnikov;

Psalm 22

z oljem mi glavo maziliš,
moj kelih je zvrhan.

Dobrotljivost in milost mi sledita
vse dni mojega življenja;
in v Gospodovi hiši bom prebival
vse dni življenja.

Za najmlajše

"Vsak dan odprite dlani in roke, da boste obdarovali osebe 
okrog sebe."

Sreda 2. decembra
Dom pričakovanja
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Evangelij

Iz svetega evangelija po Mateju 7,21.24-27

Kdor mi pravi: «Gospod, Gospod», temveč kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, 
ki je v nebesih.
Vsak, kdor posluša te moje besede in jih spolnjuje, bo torej podoben 
pametnemu človeku, kateri si je postavil hišo na skalo. In ulila se je ploha in 
pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter se zagnali v ono hišo: in ni padla, 
zakaj imela je temelj na skali. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih ne 
spolnjuje, pa bo podoben nespametnemu možu, kateri si je postavil hišo na 
pesek. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter butnili 
v ono hišo: in padla je in njena podrtija je bila velika.

 Premišljujmo skupaj

Misliti, da lahko vstopimo v Božje kraljestvo samo zato, ker smo udeleženci 
površnih in formalnih verskih dejanj ali molitev, izrečenih samo z ustnicami 
..., je pristna utvara. Jezus razglaša svojim učencem in danes nam: "Ne kdor 
mi pravi: Gospod, Gospod, bo vstopil v nebeško kraljestvo, ampak tisti, ki 
izpolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih". Nikoli ne prenehajmo 
občudovati trdnosti življenja, ki so ga junaško doživljali svetniki. Oni nas 
navdušujejo in spodbujajo, oni so gradili na skali, niso rekli le: "Gospod, 
Gospod", ampak so poslušali in delali, tudi ko je utrujenost postala neznosna 
(mladi menihi iz samostana S. Vincencija, mučenca, Bassano Romano).

Psalm 117

kakor zaupati v človeka.

ker vekomaj traja njegova dobrota.
Bolje je, zatekati se h Gospodu,

Za najmlajše

Bolje je zatekati se h Gospodu 
kakor zaupati v poglavarje

"Nauči me , naj živim po tvojih naukih".

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,

Četrtek 3. decembra
Dom pričakovanja
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Tudi nas je Kristus v krstu "razsvetlil", zato smo poklicani, da živimo kot 
otroci svetlobe. To obnašanje zahteva korenito spremembo mišljenja, 
sposobnost presojanja ljudi in stvari po drugačni lestvici vrednot, po tisti, 
namreč, ki prihaja od Boga. Zakrament krsta končno zahteva izbiro, da 
živimo kot otroci svetlobe in hodimo v njej. Če bi vas zdaj vprašal: »Ali 
verjamete, da je Jezus Božji Sin? Ali verjamete, da vam lahko spremeni 
srce? Ali verjamete, da lahko prikazuje resničnost takšno, kot jo vidi on, ne 
takšno, kot jo vidimo mi? Ali verjamete, da je on svetloba, da nam daje 
resnično svetlobo?" Kaj bi odgovorili? Vsakdo naj si odgovori v svojem srcu 
(Papež Frančišek).

Gospod je moja luč in moja rešitev,

pred kom bi trepetal?
Gospod je varuh mojega življenja,

Za najmlajše

Tisti čas je Jezus odhajal, za njim pa sta šla dva slepa in vpila: «Davidov sin, 
usmili se naju!» Ko je dospel v hišo, sta slepa stopila k njemu in Jezus ju je 
vprašal: «Ali verujeta, da morem to storiti?» «Da, Gospod,» mu odgovorita. 
Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel: «Zgôdi se vama po vajini veri!» In 
odprle so se jima oči. Jezus pa jima je strogo naročil: «Glejta, da nihče ne 
zve!» Toda ko sta odšla, sta ga razglasila po vsej tisti deželi.

Verujem, da bom užival Gospodove dobrote

Upaj v Gospoda, bodi pogumen,

Iz svetega evangelija po Mateju 9,27-31

Evangelij

Premišljujmo skupaj

Psalm 26

koga bi se bal?

v deželi živih.

naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda!

"Ko vstopimo v temno sobo, se bojimo, saj ničesar ne vidimo. 
Takoj, ko nekdo prižge luč, strah izgine. Bog je za nas luč, ki 
osvetljuje naše življenje."

Petek 4. decembra
Dom pričakovanja
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Evangelij

Iz svetega evangelija po Mateju 9,35-10,1.6-8

 Premišljujmo skupaj

in obvezuje njihove rane.

"Gospod, tudi jaz, ki sem majhen, lahko razveselim človeka, 
ki trpi, ki je razočaran ali sam."

Psalm 146

Tisti čas je hodil Jezus po vseh mestih in vaseh: učil je v njih shodnicah, 
oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. Ko pa 
je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene 
kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: «Žetev je 
velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na 
svojo žetev.» In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast, 
izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti. 
Naročil jim je: «Pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Gredé 
oznanjajte: ›Približalo se je nebeško kraljestvo.‹ Bolnike ozdravljajte, mrtve 
obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, 
zastonj dajajte.»

njegova modrost je neizmerna.

"Pandemija je bila za mojo družino katastrofa, saj je razburila naše življenje: 
čez noč sem se znašla doma, brez nančne varnosti; prav tako moj mož. Tudi 
sin je zaradi osamitve doma zelo trpel;  tudi glede šolanja, tako, da se sedaj 
skoraj boji iti od doma. Službo sem izgubila sredi marca, enako moj mož" 
(Pričevanje matere).

Določa zvezdam število,

Gospod dviguje ponižne,

kliče sleherno po imenu.

Naš Gospod je velik in silen v moči,

Ozdravlja potrta srca

Za najmlajše

brezbožne ponižuje do zemlje.

Sobota 5. decembra
Dom pričakovanja
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Iz svetega evangelija po Marku 1,1-8

Odpuščanje: Gospod, usmili se.

Janez Krstnik

Tudi v naših družinah lahko pride do napetosti, trenj, prepirov, trenutkov 
nerazumevanja. Kaj bomo storili? Bolje je, da prosimo odpuščanja. To 
delamo tudi pri maši. Gospod nas je sprejel v svojo hišo; da bi nam bilo 
prijetno, nas duhovnik povabi, da prosimo Boga in brate odpuščanja za svoje 
napake.

Evangelij

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri 

preroku Izaíju: «Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo 

pripravil tvojo pot.

Protagonist današnje nedelje je prerok Janez Krstnik. Je močna osebnost, 

prepričana in resnična. Njegov glas je krik: vabi vse, naj opustijo neumne in 

nesmiselne stvari, kar je slabo in kar je greh. On je stopil prvi na to pot in 

sedaj hodi ob strugi reke Jordan, da bi zravnal življenja ljudi.

Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove 
steze!» Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst 
spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela 
in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje 
grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. 
Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: «Za menoj pride močnejši od mene 
in jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih 
sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.»

6. december

Druga adventna nedelja
Drugi teden: Dom revnega, dom spreobrnjenja
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ki nas vabi, da pripravimo pot Gospodu.

Pomagaj nam, Gospod, da napolnimo doline naše bede

in gore našega ponosa tako,

da spoznamo tvojo slavo

ki se nam razodeva, 

Molitev družine pri mizi

da poživimo svoje upanje.

Simbol

Poslušajmo glas Janeza Krstnika, 

Potrudil se bom ...

... da bom naredil tisti majhen, možen korak, ki ga Gospod danes pričakuje 

od mene in ki ga lahko storim.

Voda odpuščanja

Janez je oznanjal v puščavi krst pokore. Z vodo obnovimo svojo 
pripravljenost, da nas Gospodova ljubezen spremeni in bomo lahko dojeli 
milost evharistije, ki jo obhajamo.

6. december

Druga adventna nedelja
Drugi teden: Dom revnega, dom spreobrnjenja
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Iz svetega evangelija po Luku 5,17-26

Ko je videl njihovo vero, je rekel: «Človek, odpuščeni so ti tvoji grehi.» 
Pismouki in farizeji so začeli misliti: «Kdo je ta, ki govori bogokletno? Kdo 
more grehe odpuščati kakor edini Bog?» Jezus je spoznal njihove misli in jim 
odvrnil: «Kaj v srcu mislite? Kaj je laže reči: ›Odpuščeni so ti tvoji grehi‹, ali 
reči: ›Vstani in hodi‹? Da pa boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji 
odpuščati grehe – je rekel mrtvoudnemu – ti pravim: Vstani, vzemi svojo 
posteljo in pojdi na svoj dom!» Takoj je vpričo njih vstal, vzel posteljo in odšel 
na svoj dom ter slavil Boga. Vsi so ostrmeli in slavili Boga in prevzel jih je 
strah in so govorili: «Videli smo danes čudovite reči.»

Poslušam, kaj govori Gospod Bog:
Zares, o miru govori svojemu ljudstvu.

Evangelij

Možje so nesli na postelji človeka, ki je bil mrtvouden, in so iskali, da bi ga 
prinesli noter in postavili predenj. Ker zaradi množice niso našli, kod bi ga 
nesli noter, so šli na streho in ga med opeko spustili s posteljo vred v sredo 
pred Jezusa.

Premišljujmo skupaj

Imenujem se Sajjad, prihajam iz Pakistana. Najprej bi se rad zahvalil 
italijanski vladi in vsem ljudem, ki me podpirajo. Že nekaj časa sem 
prostovoljec AISM (Italijansko združenje za multiplo sklerozo) in imam z 
njim čudovite izkušnje. Spremljam paciente v različne kraje, bolnišnice, 
klinike. Tako srečen sem, da lahko komu pomagam!!! Tako lahko pokažem 
svoje sposobnosti (Sajjad, 27 let).

Psalm 84

pravičnost se sklonila z nebes.

Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo

"V dobrih dejanjih, ki jih počneš vsak dan, bo tvoj bližnji 
spoznal, da ga ima Bog rad."

Za najmlajše

Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala,
pravičnost in mir se poljubila;
zvestoba bo pognala iz zemlje,

in slava bo prebivala v naši deželi.

Ponedeljek 7. decembra
Dom revnega, dom spreobrnjenja
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Pojte Gospodu novo pesem,

Gospod je naznanil svojo zmago,

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje 
Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove 
hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: «Pozdravljena, 
milosti polna, Gospod je s teboj!» Pri teh besedah se je prestrašila in je 
razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel ji je rekel: «Ne boj se, Marija, 
kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime 
Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega 
očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu 
ne bo konca.» 

njegova sveta rama.

Evangelij

Iz svetega evangelija po Luku 1,26-38

Premišljujmo skupaj

Psalm 97

ker je storil čudovita dela!

vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.

Zmago mu je pridobila njegova desnica,

V deželi na robu Palestine, v nepomembni vasi, v preprosti in neznani hiši, v 
običajni družini, se uresniči skrivnost Božjega učlovečenja: Bog, večni, 
postane smrtni. Apostol Pavel: "Tisti, ki je bil Bog, se je izpraznil in postal 
človek" (prim. Flp 2,6-7 - Komentar očeta Enzo Bianchi).

Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.

Za najmlajše

"O, Gospod, daj da rečem: "Tukaj sem", tistim, ki me kličejo"

Marija pa je rekla angelu: «Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam?» 
Angel ji je odgovoril: «Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo 
obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica 
Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je 
nerodovitna; kajti pri Bogu ni nič nemogoče.» Marija je rekla: «Glej, dekla 
sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!» In angel je šel od nje.

Torek 8. decembra
Dom revnega, dom spreobrnjenja
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Poiskati moramo upanje za nadaljnje življenje, kljub vsem negativnim 
pokazateljem: zame je to pomanjkanje službe, dolgovi, ki jih je treba 
poravnati, slabo zdravstveno stanje. Velikokrat človek pomisli, da nima 
smisla živeti, oziroma, za kaj, za koga naj živš, ko se znajdeš pred praznino: 
to je duševni problem, kajne? Če vam nihče ne nudi pomoči ali če se z nekom 
ne pogovorite, boste težko prišli ven. 

Evangelij

potrpežljiv in zelo milosrčen;

On odpušča vse tvoje krivde,

"Večkrat nam je težko pomagati drugim, a potem smo 
deležni velikega veselja!"

ne ravna z nami po naših grehih,

Iz svetega evangelija po Mateju 11,28-30

Tisti čas je Jezus spregovoril: Pridite k meni vsi, kateri se trudite in ste 
obteženi, in jaz vas bom poživil. Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, 
ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam. Zakaj moj 
jarem je prijeten in moje breme je lahko.

Premišljujmo skupaj

To moč sem našel v dolgem razmišljanju, v notranji moči, ki je izšla iz mene; 
skratka, le povejmo, da je ta opora iz vere v Boga, mar ne? (pričevanje 
gospoda iz Červinjana)

Psalm 102

ozdravlja vse tvoje slabosti,
rešuje pogina tvoje življenje,
te venča z milostjo in usmiljenjem.

Usmiljen in milostljiv je Gospod,

ne vrača nam po naših krivdah.

Za najmlajše

Sreda 9. decembra
Dom revnega, dom spreobrnjenja
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naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,

Za najmlajše

„Umakni od mene, o Gospod, nasilje do mojih prijateljev in 
sošolcev. Do ljudi, ki me obkrožajo, naj bom ljubezniv in 
nežen."

tvoji sveti naj te slavijo;

naj govorijo o tvoji moči,a.

usmiljen do vseh svojih del.

Iz svetega evangelija po Mateju 11,11-15

Premišljujmo skupaj

Človeškemu srcu je prirojeno negativno, surovo nasilje. Nasilje, zaradi 
katerega je bil Janez ujet. Nasilje moči, ki si je drznilo utišati prerokov glas; 
nasilje ljubosumne ženske, ki jo je razjezila neusmiljena Krstnikova sodba. 
Zaradi nasilja se vsak dan polnijo strani časopisov. Proti temu nasilju se 
moramo boriti s krotkostjo, ne s pasivnim sprejemanjem, z željo po 
spremembi. Obstaja še drugo nasilje, pozitivno. Nasilje nad nami in našo 
duševno lenobo, nad nevoljo za spreobrnjenje, nad napakami (Paolo Curtaz).

Evangelij

Poveličeval te bom, o Božji moj kralj,
slavil bom tvoje ime vekomaj.

Tisti čas je rekel Jezus množicam: Resnično povem vam: Med rojenimi od 
žená ni vstal nobeden večji ko Janez Krstnik; kdor pa je najmanjši v 
nebeškem kraljestvu, je večji od njega. Od dni Janeza Krstnika doslej 
nebeško kraljestvo trpi silo in silni ga otemajo. Kajti vsi preroki in postava 
do Janeza so napovedovali; in če hočete priznati: on je Elija, ki mora priti. 
Kdor ima ušesa, naj posluša.

Psalm 144

Dober je Gospod vsem,

Naj te hvalijo. Gospod, vsa tvoja dela,

Četrtek 10. decembra
Dom revnega, dom spreobrnjenja
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ki se ne ravna po brezbožnih,

Tisti čas je Jezus spregovoril množicam: Komu naj primerjam ta rod? 
Podoben je otrokom, ki posedajo na trgih in kličejo tovarišem: «Piskali smo 
vam, pa niste plesali; peli smo žalostinko, pa niste jokali.» Prišel je namreč 
Janez; ta ni jedel ne pil, pa govorijo: «Hudega duha ima.» Prišel je Sin 
človekov; ta jé in pije, pa govorijo: «Glejte, požrešnež je in pijanec, prijatelj 
cestninarjev in grešnikov.» In opravičena je bila modrost po svojih delih.

ne stopa na pot grešnikov

marveč se veseli Gospodove postave.

Iz svetega evangelija po Mateju 11,16-19

Premišljujmo skupaj

Torej, se odločimo ali ne? Ali vemo, kaj želimo v svojem življenju? Ali smo 
pripravljeni postaviti pod vprašaj sebe ali so vedno krivi drugi? Ali se 
valjamo v zamerah, v zavisti, se prerekamo z življenjem in z Bogom, ker nas 
ni uslišal? Bodimo pošteni! Včasih smo res podobni muhastim otrokom, ki 
nikoli niso zadovoljni s predlagano igro ... (Paolo Curtaz).

Psalm 1

in ne poseda v družbi porogljivcev,

Za najmlajše

"V vsakdanjem življenju se vprašaj, kaj bi Jezus naredil 
namesto tebe."

Evangelij

Blagor človeku, 

Petek 11. decembra
Dom revnega, dom spreobrnjenja
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Naj bo tvoja roka nad možem tvoje desnice,

Ko so šli z gore, so učenci vprašali Jezusa: «Kaj govorijo pismouki, da mora 
prej priti Elija?» Odgovoril je: «Elija bo prišel in vse prenovil; a povem vam, 
da je Elija že prišel, pa ga niso spoznali, ampak so z njim storili, kar so hoteli. 
Tako bo trpel od njih tudi Sin človekov.» Tedaj so učenci razumeli, da jim je 
govoril o Janezu Krstniku.

Psalm 79

Življenje ima vrednost le v tem, da se razdaja, da se razdaja v ljubezni, v 
resnici, da se razdaja drugim, v vsakdanjem življenju, v družini. Vedno ga 
darujte. Če kdo pridrži življenje zase ... življenje umre, življenje se posuši, od 
njega ni nobene koristi (Papež Frančišek).

Iz svetega evangelija po Mateju 17,10-13

Premišljujmo skupaj

Ne bomo več odstopili od tebe;
poživi nas in slavili bomo tvoje ime!

Evangelij

Za najmlajše
"Jezus je rekel, da je več veselja v dajanju kot v prejemanju."

nad sinom človekovim, katerega si sebi okrepil!

Sobota 12. decembra
Dom revnega, dom spreobrnjenja
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Iz svetega evangelija po Janezu 1,6-8.19-28

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi 

pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil 

on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema 
duhovnike in levite, da so ga vprašali: «Kdo si ti?», je priznal in ni tajil. 
Priznal je: «Jaz nisem mesija.» «Kaj torej? Si mar Elija?» so ga vprašali. «Ne, 
tudi to nisem,» jim je rekel. «Ali si prerok?» «Ne,» je odgovóril. Rekli so torej: 
«Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o 
sebi?» Dejal je: «Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, 
kakor je rekel prerok Izaíja.»

To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval.

Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: «Kaj torej 
krščuješ, če nisi ne mesija ne Elija ne prerok?» Janez jim je odgovóril: «Jaz 
krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za 
menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.»

Jožef

Jožef je potrpežljiv, vendar odločen. Je ubogljiv in zvest. Je podpora Mariji. 

Varuje Jezusa. Če kdo želi oškodovati Jezusa, bo moral opraviti z njim. Je 

močan fant. Jezus se mu nasmehne iz zibelke.

Evangelij

Petje angelov: Glorija

Potem, ko prosimo odpuščanja, prepoznamo moč velike ljubezni, ki jo ima 

Gospod do nas: odpušča nam, nam daje veselje, upanje in mir. V zahvalo in 

slavo za vsak dar, mu vzklikajmo molitveno himno: "Slava". Tako, kot se 

zahvalimo prijatelju, ki nam v težavah odpusti in nas podpre; z njim se 

spomnimo, kar smo dobrega storili skupaj. 

13. december

Tretja adventna nedelja
Tretji teden: Dom veselja
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ki razsvetljuje našo pot, 

da pripravimo svoje srce in bomo prepoznali 
v Betlehemskem Detetu njega,

Molitev družine pri mizi

Janez Krstnik naznani, da bo kmalu prišla na svet resnična Luč,
ki razsvetljuje vsakega človeka. 
Pomagaj nam, Oče, 

ki prinaša upanje, kjer sta bolečina in obup, 

...da se bom zahvalil Gospodu in ga hvalil; pred njim se bom spomnil 

nekaterih dobro znanih ljudi, ki sem jih srečal samo enkrat, a so postali 

zame priče veselja in svetlobe.

Simbol

ki napolnjuje naše življenje z veseljem.

Skupni prt

Prt je znamenje mize, obroka, zbranih ljudi. Evharistija se začne tam, kjer 
so vsakdanje stvari, Bog sreča človeka v vsakdanjem življenju.

Potrudil se bom ...

13. december

Tretja adventna nedelja
Tretji teden: Dom veselja
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"Jezus, vzemi moje roke, vzemi moj glas, vzemi moje oči, da 
bodo danes lahko tvoje orodje in bo tvoja ljubezen, po meni, 
dosegla svet."

Iz svetega evangelija po Mateju 21,23-27

Premišljujmo skupaj

Grehov moje mladosti se ne spominjaj,

Dober in pravičen je Gospod,

Težko je zavezati se Kristusu. Ali veste, kaj pomeni kompromis? Pomeni 
tudi soočenje s sovraštvom, z vsem, kar ti nasprotuje, tudi najhujše 
ponižanje Kristusa. Bog, naš Oče, se je sam, osebno vpletel:  tako je ljubil 
svet, da je žrtvoval svojega Sina; šel je do konca, vpletel se je popolnoma. 
Vplesti se pomeni: vi ste notri, vpleteni ste. Daj no, vpleti se v Gospoda! Kako 
si želim drugačni svet, novi svet, čudoviti svet! (Don Oreste Benzi)

zaradi svoje dobrote me ne pozabi, Gospod!

in svojih milosrčnosti, ki so od vekov.
Gospod, spomni se svojega usmiljenja

Vodi ponižne v pravičnosti,

Evangelij

Psalm 24

zato grešnike učí pravih poti.

učí krotke svojih poti.

Za najmlajše

Tisti čas je prišel Jezus v tempelj. K njemu so pristopili veliki duhovniki in 
starešine in rekli: «S kakšno oblastjo to delaš in kdo ti je dal to oblast?» Jezus 
jim je odgovoril: «Vprašal vas bom tudi jaz neko stvar; če mi jo poveste, vam 
bom tudi jaz povedal, s kakšno oblastjo to delam: Janezov krst – od kod je bil, 
iz nebes ali od ljudi?» Ti so pa sami pri sebi mislili: «Ako rečemo: ›Iz nebes‹›, 
nam bo dejal: ›Zakaj mu torej niste verjeli?‹ Ako pa rečemo: ›Od ljudi‹, se 
bojimo ljudstva; vsi imajo namreč Janeza za preroka.» Odgovorili so Jezusu: 
«Ne vemo.» In on jim je odgovoril: «Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo 
to delam.»

Ponedeljek 14. decembra
Dom veselja
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in jih rešuje iz vseh njihovih stisk.

Gospod rešuje duše svojih služabnikov,

Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca,

"Ko vas nekdo prosi, da mu pomagajte, vedno odgovorite: 
«Tukaj sem!». A to ni dovolj, ker ni dovolj, da si na voljo z 
besedo ... potrebno jo je tudi uresničiti. "

Iz svetega evangelija po Mateju 21,28-32

Gospod, daj nas v službo našim bratom, ki živijo in umirajo v revščini in 
lakoti po vsem svetu. Zaupaj nam jih danes; daj jim vsakdanji kruh, skupaj z 
našo ljubeznijo, polno razumevanja, miru in veselja (Mati Terezija iz 
Kalkute).

Tisti čas je govoril Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: «Kaj 
se vam zdi? Neki človek je imel dva sina. Stopil je k prvemu in mu rekel: ›Sin, 
pojdi danes delat v moj vinograd!‹ Ta je odgovoril: ›Pojdem, gospod‹, pa ni šel. 
Stopil je pa k drugemu in rekel prav tako. Ta je odgovoril: ›Nočem‹, pozneje 
pa se je skesal in šel. Kateri teh dveh je spolnil očetovo voljo?» 

Psalm 33

Premišljujmo skupaj

Pravijo: «Zadnji.»

Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo,

Ko pravični vpijejo, jih Gospod uslišuje

Evangelij

Jezus jim reče: «Resnično, povem vam, da pojdejo cestninarji in nečistnice v 
Božje kraljestvo prej ko vi. Kajti Janez vas je učil pot pravičnosti in mu niste 
verjeli, cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli; vi ste pa to videli in se tudi 
potlej niste pokesali, da bi mu verjeli.»

da zbriše z zemlje njihov spomin.

in v duhu skrušenim pomaga.

Za najmlajše

ne bo se pokoril, kdor koli se k njemu zateče.

Torek 15. decembra
Dom veselja
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Poslušam, kaj govori Gospod Bog:

Za najmlajše

Tisti čas je Janez Krstnik poklical dva izmed svojih učencev ter ju poslal h 
Gospodu vprašat: «Ali si ti, kateri mora priti, ali naj drugega čakamo?» Moža 
sta prišla k njemu in rekla: «Janez Krstnik naju je k tebi poslal vprašat: ›Ali 
si ti, kateri mora priti, ali naj drugega čakamo?‹» Prav tisti čas jih je bil Jezus 
mnogo ozdravil od bolezni in nadlog in hudih duhov in je mnogim slepim 
podaril vid. Odgovoril jima je: «Pojdita in sporočita Janezu, kar sta videla in 
slišala: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi se očiščujejo, gluhi dobivajo 
sluh, mrtvi se obujajo, ubogim se oznanja blagovest; in blagor tistemu, ki se 
nad menoj ne spotakne.»

Premišljujmo skupaj

Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo
Zares, o miru govori svojemu ljudstvu.

Iz svetega evangelija po Luku 7,19-23

Med zdravstveno krizo so prišli v sprejemno središče ljudje, ki so se 
ukvarjali z zelo donosnimi dejavnostmi in se znašli čez noč v revščini. Na 
primer družina, par z dvema ali več otroki; oba starša sta delala. V času 
»lockdown-a« so morali prekiniti poklicno dejavnost. Med pogovorom so 
razkrilii, kako so se odločili, da bodo postavili na stran svoje dostojanstvo in 
prosili za pomoč, čeprav niso še nikoli storili česa takega. Te družine so se 
znašle v položaju, ki si ga niso nikoli predstavljale; vse je bilo nepričakovano, 
povsem novo in nepredvidljivo. Škojsko sprejemno središče je spoznalo več 
družin, ki so se odpovedale hrani, da bi pokrile vse družinske stroške, kot so 
stanarina in najemnine (Agnese, odgovorna za škojsko sprejemno 
središče).

Evangelij

Psalm 84

in slava bo prebivala v naši deželi.

"Pogosto je potrebno tako malo, da razveseliš tiste, ki so 
okoli tebe: niso potrebni čudeži, dovolj je le zahvaliti se, 
deliti malico s tistim, ki je nima, telefonirati bolniku, 
obiskati osamljeno osebo. To so čudeži, ki jih lahko storiš 
vsak dan. "

Sreda 16. decembra
Dom veselja
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David je imel z Urijevo sina Salomona, Salomon je imel sina Roboama, ... 
Ahaz Ezekija, Ezekija Manaseja, Manase Amona, Amon Josija, Josija pa je 
imel sina Jehonija in njegove brate ob preselitvi v Babilon.

Premišljujmo skupaj

Naj pravično vlada tvoje ljudstvo

Iz svetega evangelija po Mateju 1,1-17

O Bog, daj kralju, da bo sodil

Gore, prinesite mir ljudstvu

Po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatiela, ... Jakob pa je imel 
sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. Vseh 
rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov; od Davida do 
preselitve v Babilon štirinajst rodov; od preselitve v Babilon do Kristusa 
štirinajst rodov.

Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega: Abraham 
je imel sina Izaka, Izak Jakoba, Jakob Juda in njegove brate... Booz z Ruto 
sina Obeda, Obed Jeseja, Jese pa je imel sina kralja Davida.

in kraljevemu sinu svojo pravičnost!

Psalm 71

in griči pravičnost.

pomagal sinovom ubožcev.
Ščitil bo ponižne med ljudstvom,

Za najmlajše

"Hvala Gospod, ker si mi dal očeta, mamo, dedke in babice."

Evangelij

Pot Boga med ljudmi, dobrimi in hudobnimi, kajti na tem seznamu so 
svetniki in tudi zločinski grešniki. Tu je toliko greha. Toda Bog se ne ustraši: 
hodi. Sprehodite se z njegovimi ljudmi (Papež Frančišek).

in tvoje ponižne po pravici.

Četrtek 17. decembra
Dom veselja
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Amen, amen.

Jožef mora rešiti vozel in da srcu prednost pred zakonom: po sanjah, se 
odloči. V nasprotju s splošnim prepričanjem o sanjah, tokrat sanja moška 
gura. Bog uporablja naše čutenje in našo podzavest, da pride do nas, do 
naše zgodbe; pomaga nam, da se odpovemo nasprotovanju in lastnim 
oviram. Jožef izpolni herojsko dejanje, ko se odpove svoji ranjeni časti, da 
lahko pride v stik s skrivnostjo Boga (Paolo Curtaz).

Psalm 71

Naj bo slavljen Gospod Bog, Izraelov Bog,

Naj bo slavljeno ime njegove slave na veke,

"Vedno ohrani v svojem srcu sanje in načrte, ki jih želiš 
izpolniti, ko boš odrasel!"

Iz evangelija po Mateju 1, 18-25

Evangelij

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 – 
bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni 
hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to 
premišljeval, 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 v prevodu pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil, je 
storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi in ni je 
poznal, dokler ni rodila sina; in imenoval ga je Jezus.

Za najmlajše

naj se napolni z njegovo slavo vsa zemlja.

ki opravlja čudovita dela, on edini.

Premišljujmo skupaj

Petek, 18. decembra
Dom veselja
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V dnevih Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik, Zaharija po imenu, iz 
Abijeve vrste, in njegova žena je bila izmed Aronovih hčera in se je 
imenovala Elizabeta. Oba sta bila pravična pred Bogom in sta živela po vseh 
Gospodovih zapovedih in zakonih brez graje. Otrok nista imela, ker je bila 
Elizabeta nerodovitna in sta bila oba že priletna. 

iz pesti hudobneža in zatiravca!

Ko je po redu svoje vrste opravljal duhovniško službo pred Bogom ... Prikaže 
pa se mu Gospodov angel, stoječ na desni kadilnega oltarja. Ko ga Zaharija 
zagleda, se prestraši in groza ga obide. Angel mu pa reče: «Ne boj se, 
Zaharija; uslišana je tvoja prošnja: tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in 
daj mu ime Janez. V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo radovali 
njegovega rojstva; zakaj velik bo pred Gospodom.» Zaharija je rekel angelu: 
«Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je zelo v letih.» 
Angel mu je odgovoril: «Jaz sem Gabrijel, ki stojim pred Bogom; poslan sem, 
da govorim s teboj in ti sporočim to blagovest. In glej, onemel boš in ne boš 
mogel spregovoriti do dneva, ko se bo to zgodilo, zato ker nisi veroval mojim 
besedam, ki se bodo spolnile v svojem času.»

Iz svetega evangelija po Luku 1, 5-25

Premišljujmo skupaj

Veliko je stvari, o katerih želimo, da bi se  bi se uresničile nam in naši 
družini, veliko jih je, za katere prosimo Boga, naj nam jih podeli. Pogosto 
smo razočarani, ker ne prejmemo, česar si želimo; toda, ali je to res? Smo res 
prepričani, da ne bomo prejeli?  Bog nas uči potrpežljivosti, uči nas, naj 
znamo čakati, zaupati vanj, ki nas ljubi, ki je naš Oče. Uči nas, da z vero 
lahko prejmemo vse, kar si želimo, le če je prav (Riccardo Ripoli).

Psalm 70

Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš:
ti si moja skala in moj grad!

Evangelij

Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika,

Za najmlajše

"Danes, Gospod, želim moliti za vse, ki me imajo radi: vedno 
jih ohrani. Vem, da uslišiš mojo molitev. "

Sobota 19. decembra
Dom veselja
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Božja beseda: Sveto pismo

Prvo berilo, psalm, drugo berilo, Dobra novica ... koliko stvari nam želi 

povedati danes Gospod! A ga vedno poslušam? Hmm ... morda se moram še 

bolj potruditi. Podobno, kot če bi mi hotel prijatelj zaupati nekaj 

pomembnega. Morda bo dolgočasno, a je bolje, da mu prisluhnem: to počne, 

ker me ima rad in mi zaupa!

Iz svetega evangelija po Luki 1,26-38

Evangelij

Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, 

zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo 

ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: «Pozdravljena, milosti polna, 

Gospod je s teboj!» Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen 

pozdrav je to. Angel ji je rekel: «Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri 

Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se 

bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta 

Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne 

bo konca.»
Marija pa je rekla angelu: «Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?» 
Angel ji je odgovóril: «Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo 
obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojěno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi 
tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, 
ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.» Marija pa je 
rekla: «Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!» In angel je šel 
od nje.

Marija je skromna in tiha. Ve, da mora Jezusa pripeljati do drugih, ve, da ga 

mora darovati svetu, kljub temu je njeno srce je polno veselja.

Marija

20. december

Četrta adventna nedelja
Četrti teden: Dom poslušanja
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Potrudil se bom ...

Molitev družine pri mizi

Oče, pomagaj nam verjeti, da nas imaš rad,

... da bon spoznal to, kar me skrbi te dni: namesto tožbe in nasprotovanja, 

bom raje zaupal Gospodu in ga prosil, naj mi pokaže, ali ni morda skrita v 

tem priložnost.

svoj načrt ljubezni do sveta in do vsake osebe.

in da od vedno ljubiš v svojem  Sinu Jezusu 
vsakega moža in vsako ženo, ki prideta na ta svet
ter nas kličeš v popolno veselje tvojega kraljestva.

Z Jezusovim prihodom nam Bog razodeva

Simbol

Znamenje dobrodošlice na mizi – kartončki z imeni so-obedovalcev.

Miza Božje Besede je napolnjena z besedili stare in nove zaveze. Znamenje 
nas spominja, da je Bog prihranil prostor za vsakogar izmed nas, tako se 
lahko obilno hranimo s kruhom življenja pri mizi Božje besede.

20. december

Četrta adventna nedelja
Četrti teden: Dom poslušanja
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Iz svetega evangelija po Luku 1,39-45

zaupamo v njegovo sveto ime.

Evangelij

Za najmlajše

Psalm 32

"Le hitro: ko lahko narediš dobro dejanje, uresniči ga takoj; 
ne zapravljaj časa na stolu. "

on je naš pomočnik in ščit.
Njega se veseli naše srce,

Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v 
Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin 
pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu; in Elizabeta je bila napolnjena s 
Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: «Blagoslovljena ti med 
ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k 
meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih 
ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala; 
zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!»

Premišljujmo skupaj

Naša duša čaka Gospoda:

Mladi združenja za družbeni napredek ATTIC, iz Staranzana, so se med 
»lockdawn-om« vprašali: "Kaj lahko naredimo za našo skupnost?" Niso dolgo 
pomišljali, da bo potrebno umazati si roke. "V pomoč starejšim in bolnim 
bomo organizirali nakupe v trgovinah in kupili zdravila ter jim odnesli na 
dom: tako se bodo izognili dodatnim možnostim okužbe«. Od 10. marca 2020, 
dne, ko se je zažela »služba«, je 24 članov združenja ponudilo svojo 
razpoložljivost v operaciji CORONAHELP. Uresničili so 421 naročil in 
skupno prevozili 1771 km.

Ponedeljek 21. decembra
Dom poslušanja
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da ga posadi med kneze
in mu odkaže častni sedež.

Za najmlajše

"Tudi moja duša, Gospod, se veseli vseh darov, ki mi jih 
ponujaš vsak dan!"

Evangelij

Iz svetega evangelija po Luku 1,46-55

Tisti čas je Marija rekla: «Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje 
v Bogu, mojem Zveličarju. Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, 
blagrovali me bodo odslej vsi rodovi.... Lačne je napolnil z dobrotami in 
bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil 
usmiljenja – kakor je govoril našim očetom – do Abrahama in njegovega roda 
na veke.»

Premišljujmo skupaj

Glavna težava se je pojavila pred šestimi meseci, sedaj smo v sedmem. 
Kazen, ki jo moram prestati, je padla kot strela z jasnega: devet mesecev 
hišnega pripora. Trenutno sem razočaran nad tem, kar doživljam, kar sem 
že doživel. Potem pa si bom zavihal rokave, v upanju in zaupanju; želim si 
nadoknaditi izgubljeno, bolj zaradi sebe in svoje družino. Ne bom čakal 
pomoči, a upam, da se bom vrnil v svet dela (Moški v hišnem priporu, ki živi v 
naši škoji).

Psalm 2

Gospod jemlje in daje življenje,
vodi v podzemlje in spet pripelje nazaj.
Gospod deli uboštvo in bogastvo,
poniža, pa tudi poviša.

Iz prahu vzdigne slabotnega,
iz blata potegne siromaka,

Torek 22. decembra
Dom poslušanja
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Evangelij

Iz svetega evangelija po Luku 1,57-66

Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. Ko so njeni sosedje in 
sorodniki slišali, da ji je Gospod skazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. 
Osmi dan pa so prišli, da dete obrežejo in so mu po očetu hoteli dati ime 
Zaharija. Njegova mati pa je odgovorila: «Nikakor, ampak Janez se bo 
imenoval!» In rekli so ji: «Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó 
ime.» Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on hotel imenovati. 
Zahteval je deščico ter zapisal: «Janez je njegovo ime.» In vsi so se začudili. 
Pri tej priči so se mu razvezala usta in jezik in je govoril ter hvalil Boga.

Premišljujmo skupaj

Veselje, želja po nežnosti in varovanju malega, je že izraz vere. Močna vera, 
ki prepozna, morda samo posredno, da je Oče blizu, da nas gleda z enako 
skrbjo, da nam daje ime, ki upa, da bomo imeli življenje v obilju in v skladu z 
resnico in ljubeznijo (Mauro Leonardi).

Psalm 24

in svojih stezá me nauči!
Vodi me v svoji resnici ter me úči,

Svoja pota, Gospod, mi pokaži

saj si ti, Bog, moj rešitelj.

Za najmlajše

"Janez pomeni 'božji dar'. In kaj pomeni tvoje ime? Vprašaj 
starše in poiščite skupaj."

Sreda 23. decembra
Dom poslušanja
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Iz svetega evangelija po Luku 1,67-79

 Premišljujmo skupaj

(papež Frančišek).

Gospodove milosti bom na veke opeval,

Evangelij

Tisti čas je bil Janezov oče Zaharija napolnjen s Svetim Duhom in je 
prerokoval: Hvaljen Gospod, Bog Izraelov,... Da skaže usmiljenje našim 
očetom ter se spomni svoje svete zaveze; kakor je prisegel Abrahamu, 
našemu očetu, da nam bo dal, da bomo iz rok sovražnikov rešeni in mu brez 
strahu služili v svetosti in pravičnosti pred njegovim obličjem vse dni 
življenja. In ti, dete, boš prerok Najvišjega, pojdeš namreč pred Gospodom, 
pripravljat mu pota, da daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v 
odpuščenju njihovih grehov, po prisrčnem usmiljenju našega Boga, s 
katerim nas bo obiskal Vzhajajoči z višave, da razsvetli te, ki sedijo v temi in 
smrtni senci, da naravna naše noge na pot miru.

Božanje božje roke ne povzroči ran: božje božanje nam daje mir in moč. Bog 
je velik v ljubezni, njemu hvala in slava vekomaj! Bog je mir: prosimo ga, naj 
nam pomaga, da ga  gradimo vsak dan: v našem življenju, v naših družinah, 
v naših mestih in narodih, po vsem svetu. Naj nas gane božja dobrota 

Psalm 88

 «Milost ima večne temelje.»
Z nebes si utrdil svojo zvestobo.

Za najmlajše

"Jutri bo spet Božič: kaj lahko naredim, da izkažem nežnost 
mojim najbližjim?"

vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.
Rekel sem namreč:

Četrtek 24. decembra
Dom poslušanja
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V evharistični molitvi nas Jezus povabi, da sodelujemo za isto mizo: mi z 
njim in mi z brati. Daje se nam v posvečenem kruhu in vinu, tako da smo 
lahko tudi mi, z njegovo pomočjo, dar za bližnjega.

Evangelij

Beseda postane meso: Kristusovo telo in kri

Iz svetega evangelija po Luku 2,1-14

Jezus, Bog brez doma

Tudi mi iščemo Marijinega otroka, ne zato, da bi izrazili svojo nežnost, 
temveč, da bi spoznali njegovo skrivnost. Marijino materinstvo [...] je [...] 
povezano z Betlehemom, "Davidovim mestom", kot pravi Luka, kljub temu, 
da v Stari zavezi pripada ta uradni naziv Jeruzalemu (2 Sam 5,7,9).

Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo 
prvo popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v 
Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz 
Galilìje, iz mesta Názareta, v Judêjo, v Davidovo mesto, ki se imenuje 
Bêtlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, 
svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko 
naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v 
prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na 
prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in 
Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. 
Angel pa jim je rekel: «Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo 
za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je 
Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in 
položeno v jasli.» In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki 
je hvalila Boga in govorila: «Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, 
ki so mu po volji.»

Jezus prihaja k nam iz človeškega, zičnega in duhovnega prostora 
"Davidove obljube". [...] 

Petek 25. decembra

BOŽIČ
Betlehem: Hiša kruha
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Petek 25. decembra
Betlehem: Hiša kruha

V ozračju Betlehema usmerjamo svojo pozornost na [...] Marijin porod, jasli 
za živali, verjetno vklesane v skalo, ker "katalyma" (v grščini "hotel, hiša, 
prenočišče, soba") ni imela prostora za Gospoda vesolja.
Krščanska tradicija, ki jo je podpiral sveti Hieronim (desetletja je živel v 
Betlehemu), govori o jami, podobni tistim ob revnih hišah takratnega časa. 
Janez se je rodil v očetovi, duhovniški hiši, Kristus pa na obrobju, brez 
blazine.

(G. Ravasi).

Molitev družine pri mizi

Jezus, ko te danes gledamo Otroka v jaslicah,
razumemo lepoto in dobroto Boga, ki je blizu,
ki razume našo šibkost,
ki nas spodbuja na naši poti,
ki spremlja naše korake
do uresničitve, v polnosti,
naših želja po ljubezni in sreči.
Hvala, Gospod Jezus!

O Krstniku piše le: "Za Elizabeto je napočil čas, da je rodila sina" (1,57), 

Kljub temu Luka, v zgodbi, nežno izpostavi podrobnost: Marija je "otroka 
zavila v povoje in ga položila v jasli" (7. vrstica).



37

Petek 25. decembra
Betlehem: Hiša kruha

Simbol

"Bét lehem" pomeni v hebrejščini "hiša kruha". Od tod tudi vztrajanje 
evangelista Luke pri "jaslih". Bog, ki se je učlovečil, je določil, da ga bodo 
ljudje, prvič, ko ga bodo videli, ugledali "v jaslih", v posodi za živalsko hrano. 
Jezus je živi klas, ki se blešči s svoji rožnati in mehki koži, ki so jo Marija in 
Jožef nežno položili v hlevske jasli.  Da se človek lahko hrani, mora pšenica 
postati najprej moka in testo, mora dovoliti, da jo gnetemo, mora skozi peč in 
se spremeniti v kruh. Da bi nahranil človeštvo, je Jezus dovolil, da so ga 
mleli, zmleli do smrti, kuhali v vročini vstajenja: končno je postal živi kruh, 
ki hrani človeštvo. 

... da bom molil Oče naš, morda med mašo, glasneje, bolj prepričljivo in 
ponavljal med dnevom «Sveti Duh, naj čutim, da sem sin/hči.»

Potrudil se bom...

Zibelka-jasli za ‘‘kruh iz nebes”. 
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Goriška škojska Karita

AspettiAMO
la Vita

Pričakujemo življenje



Zdravstvena ambulanta “I care”
Zdravstvena ambulanta je nastala v sklopu fundacije G. Contavalle in nudi 
brezplačno zdravstveno oskrbo ali spremstvo na po� zdravljenja osebam, ki si 
tega ne morejo privošči� v javnih ustanovah, tudi s pomočjo zdravniških 
receptov.

Dom sv. Frančiška
Zamislili smo si ga kot kraj, kjer lahko brezdomci ali odrinjeni na rob družbe 
izkoris�j dnevni čas za dejavnos�, ki širijo spoznanja, gradijo odnosov z družbo 
in z delavskim svetom.

Emporij vzajemnosti
Emporiji vzajemnos� so nova oblika delitve prehrane, podobni marketu, kjer 
lahko osebe prosto izberejo izdelke, ki jih potrebujejo, “plačajo” pa s točkami, ki 
jih prejmejo mesečno na podlagi družbeno-ekonomskega stanja lastne 
družinske enote. V goriški škofiji imamo š�ri Emporije: v Gorici, Tržiči, Gradišču 
ob Soči in Červinjanu.

Načrti v goriški jetnišnici
Goriška nadškofija sprejema osebe in jim nudi pomoč, ki so dopolnile kazensko 
obdobje v jetnišnici ali ki prestajajo kazen izven nje. Skupaj z drugimi 
organizacijami na našem ozemlju pripravlja pobude umetniškega in kulturnega 
značaja, ki vključujejo bodisi kaznjence v jetnišnici kakor �ste, ki prestajajo 
kazen izven nje.

Začnem z domom
Projekt želi nudi� osebam, ki so brez stalnega domovanja, ne samo dom, ki ga 
lahko uporabljajo sami ali z drugimi (co-housing), a tudi kot pomoč in spremstvo, 
do popolne autonomije in končno, do ponovnega začetka…

Otroški emporij
Da bi ugodili prošnjam družin z mladoletnimi otroki, sta škofijska Karitas in 
središče Pomoč življenju odprla pred kratkim Otroški emporij, ki nudi oblačila in 

Vidne dejavnosti 



Sprejemno središče
To so “vrata odprta teritoriju”, kjer poslušamo in spremljamo osebe v težavah, 
ko se obrnejo na nas. Poslušanje je temeljna oblika pozornos�, ki jo mora 
skupnost nameni� vprašanjem revnih. Svoje življenje mora uredi� tako, da jih 
lahko seča in sprejme vsakega v njegovi potrebi. 

Središča za delitev hrave
V nekaterih župnijah naše škofije, kjer je ozemlje bolj skrčeno, se skušajo 
približa� osebam v preizkušnjah preko delitve TORBE NAKUPOV ali, v Gorici in 
Tržiču preko MENZE (Kapucini v Gorici, trg sv. Frančipška 1 in župnija sv. Ambroža 
v Tržiču, ul Mazzini 5 – Oratorij sv. Mihaela)

Spalni centri
Msgr. L. Faidu� v Gorici in A. Vescovini v Tržiču
sta dve strukturi, v katerih lahko brezdomci prespijo noč v toplem in prijetnem 
prostoru, kjer lahko počakajo dnevno svetlobo, poskrbijo za lastno hizieno in 
zajtrkujejo.

Zavod G. Contavalle
Struktura v ul. Garzarolli je nastala po letu 1960. Sprejme in podpira pomoči 
potrebne, posebno ženske in otroke, ki so se sredi življenjske po� znašli v velikih 
s�skah.

Emporij oblačil
Tu lahko potrebni brezplačno najdejo obleko in druge nujne potrebščine, iz 
druge roke. Kar je ponujeno je sad darov dobrih oseb, ki darujejo obleke in 
drugo v še dobrem stanju.

Lahko pomagate goriški škojski Karitas, jo podprete in sodelujete pri njenem 
poslanstvu tudi tako:

BANČNI POLOG - Credito Cooperativo di Lucinico, Farra e Capriva - Via Veniero,  
4 San Rocco (GO) - Koda IBAN:

IT15 O086 2212 4010 0400 0323 364
ARCIDIOCESI DI GORIZIA – CARITÀ DIOCESANA DI GORIZIA ONLUS

LAHKO POSTANEŠ PROSTOVOLJEC -informcije na 0481.525188  
ali promozionecaritas@caritasgorizia.it

KORISTNE INFO: Sedež: ul Garzarolli, 131 - Gorica
Tel. 0481-525188 - Mail direzione@caritasgorizia.it



Župnijske Službe:





Goriška škojska Karitas
Tel. 0481.525188

Mail direzione@caritasgorizia.it 

Sedež: ul Garzarolli, 131 - Gorica

Škojski katehetski urad
Tel. 0481.597620

Mail catechistico@arcidiocesi.gorizia.it
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