
VERUJEM V BOŽIČ 
 
Slepi POPOTNIKI 
na temni cesti zablod, 
slepi popotniki 
v goščavi spletk in zarot. 
A skozi mrtve oči, 
na robu goste noči 
zremo razsvetljen izhod. 
Da, tudi v najbolj črni temi 
verujemo v Luč. 
 
Trudni popotniki  
na dolgi poti brez konca 
z nogami, ki gredo, gredo, 
čeprav vemo: 
še bo treba hoditi. 
Z rokami, ki grabijo v nič, 
ker se jim vedno nekaj izmika. 
In vendar v brezupni temi 
nam sveti iskrica Upanja. 
 
Obupani smrtniki 
sredi življenja  
umiramo, hiramo,  
moramo v reko pogina 
skozi trpljenje. 
In vendar mrtve zenice 
nam zrejo skozi temo in smrt 
v novo  življenje. 
 
O Bog, Ti si Luč, 
ki v božični noči prihaja 
med nas. 
Ti si upanja vir, 
ki nam lajša trpljenje. 
O Bog, Ti si, 
Ki daješ novo Življenje, 
ko se nam steka čas. 
 
PESEM: 
 
MEDITACIJA 
Moj Bog nima cene. 
Nihče ga ne more kupiti: ne denar, ne svetost. Moj Bog se daruje brezplačno, tako kot se sonce daruje rastlini 
brezplačno. Nihče si ga ne zasluži. Lahko ga kličem, občutim lakoto in žejo po njem, lahko trkam na njegova vrata, 
lahko mu s solzami tožim o svoji bolečini in osamljenosti - vendar pravice do svojega Boga nimam. 
 
Moj Bog je samo dar! Je dar mojemu življenju. On je mene prej ljubil. Samo On mi lahko odpre svoja vrata. Zaradi 
tega pa moj Bog ni skopuh, ni slabič. Moj Bog se kot sonce in zrak obilno deli. Moj Bog je navzoč na vogalih vseh 
križišč življenja. Moj Bog se samo tistim ne odkrila, ki bi mu hoteli postaviti ceno. 
 



Čuden je moj Bog za modernega človeka, ker se brezplačno ponuja. Čuden je moj Bog za tistega, ki si domišlja, da 
bi celega kupil, ki želi vse prigrabiti zase, ki prezira kar nima cene, kil meri osebe in reči po njih ceni, ki ima rad drago 
zlato, ker je drago. 
 
Moj Bog se ne spreminja, ker On je ljubezen. A samo ljubezen se lahko daruje. Ljubezen se ne prodaja. Kdor se 
odpira tej darovani ljubezni, bo prerojen. Bog je ljubezen, samo Ljubezen. 
 
Bog je LJUBEZEN, ki ne umira, ki nenehno raste  in se v vsakem času obnavlja. 
O, da bi mi vsi, v tej sveti božični noči, sprejeli to Ljubezen! 
 
PESEM: 
 
Sveti dan je bil! Od vseh strani je zazvonilo, od vzhoda in zahoda, od neizmernega Boga so lile božične pesmi. To je 
dan, ko se je rodil Človek, in vsa srca so se odpirala njemu v zahvalo in ljubezen, vsa srca so zahrepenela k Njemu. 
Napotila so se k Njemu tisočera užaljena, ranjena srca. 
 
Vsi ubogi, zaničevani, zavrženi so se napotili; brezkončna procesija je bila. Vsi tisti, ki jih je bílo  življenje s trdo 
pestjo, so odprli trudne oči in so vzdignili ranjene ude, šli so in mu nesli srca naproti. 
Zazvonili so božični zvonovi od vzhoda in zahoda in od vsepovsod so se dramili ranjeni in zavrženi in so vztrajali. 
 
Sveti dan je bil! Rodil se je Zveličar. In zgodilo se je nekaj čudovitega. V betlehemskem hlevu je ležal Zveličar, vseh 
bogastev gospodar. K Njemu so prihajali v dolgih procesijah od vseh strani: pastirji, kajžarji, hlapci, obloženi z grehi, 
življenja težo, in prinašali so mu darov… 
 
PESEM: 
 
Je verjeti danes v Novorojenega težje kot nekoč? 
Danes, ko tale naša Zemlja ni več ponosno središče Ptolomejskega vesolja, ampak samo smet na obrobju galaksij. 
Danes, ko človek ne nosi v svoji biologiji suverenih odtisov Stvarnikove dlani, ampak ponižno živalsko nasledstvo 
primata. 
Danes, ko po dva tisoč letih krščanstva človek hrani nedotakljivo Zver v sebi. 
Danes, ko se ne vozimo več z vozovi, ampak z raketami. 
Ko si ne grozimo več s katapulti, ampak z megatoni. 
Ko se nam zdi smisel življenja manj samo po sebi umeven, ko smo nabiti s podzavestjo, z dednostjo, z absurdom, z 
gnusom… 
 
Da! Pot za Kristusom ni postala idila. Sicer bi Kristus ne blagroval prav nas, ki za razliko od njegovih poslušalcev, 
verjamemo, čeprav ga nismo videli. 
 
PESEM: 
 
1. Gospod, Oče Jezusa, našega Odrešenika, v tej noči je bil rojen naš rešitelj in naše upanje. Prosimo te, naj 
gledamo, kako vzhaja njegova luč, naj ga ljubimo in ohranimo tvojo besedo v svoji sredi, mir na zemlji, zdaj in vse 
dni. Amen. 
 
2. Gospod, naš Bog,  slavimo rojstvo Luči, Jezusa, Tvojega Sina. Prosimo Te, naj v njem spoznamo tvojo milost in 
dobroto in naj njegova podoba zasveti z vsem sijajem zdaj in vse dni. Amen. 
 
1. Gospod Bog, to je dan, ki si ga ti naredil, luč tvoje luči, dan velikega veselja. Odpri se vsem, ki tavajo v temi; pridi 
naproti njim, ki so v skrbeh. Daj, da bomo gledali Jezusa, tolažljivo luč za naše oči na vekomaj. Amen. 
 
2. Sveti Bog, okrepi nas v veri, da je Jezus tisti, katerega čakamo, in da je v njem zasvetila luč svetu. Prosimo te, 
odstrani iz naše srede, kar ne prinaša luči. Daj, da bomo ljubili in delali za mir. Amen. 
 



1. Večni, Sveti, Troedini Bog, sprejmi našo zahvalo za učlovečenje, za tvoje rojstvo med nami; sprejmi našo zahvalo, 
da si se ponižal in postal Bog z nami. 
 
PESEM: Hvala večnemu Bogu (ena kitica) 
 
Bratje in sestre! Božji nam je rojen Sin. Radujmo se! - To svojo radost, srečo in hvaležnost pokažimo pri tej sveti 
daritvi v noči Gospodovega rojstva. Sveta in blažena noč, ki jo sedaj obhajamo in praznujemo, naj se po tej sveti 
daritvi prelije tudi v svete in blažene vse dni našega krščanskega pričevanja. 
 
PESEM: Sveta noč, blažena noč (vsi, vse tri kitice) 
 
ZAČETEK MAŠE GOSPODOVEGA ROJSTVA - POLNOČNICE 
 
 


