KAKO SE JE RODILA NAJBOLJ ZNANA BOŽIČNA PESEM?
V majhni avstrijski vasi Oberndorf je mlad duhovnik Joseph Mohr dajal
še zadnja navodila otrokom in malim pastirjem pred pevskimi vajami za
pesmi, ki jih bodo peli na sveti večer. Pod mogočnimi cerkvenimi oboki se
je razlegal smeh otrok. »Tišina! No, začnimo!«
A ko je kaplan položil prst na orgelske tipke, se je zaslišal samo čuden
ropot in potem še en nekoliko drugačen ropot …
»Čudno,« je pomislil mladi duhovnik. Odprl je vratca orgelske omare in
deset ali celo več miši je planilo ven, kakor bi jih zasledovala mačka. Ubogi
kaplan je zagledal meh, ki je bil poln lukenj in popolnoma neuporaben.
»Ne bo šlo drugače, peti bomo morali brez orgel,« je zavzdihnil.
Tudi mali pevci so se razbežali, ko so videli miši. Sedaj ni bilo nobenega
več. Kaplanu je bilo končno jasno, da na letošnji božič ne bodo peli.
Kaplana Mohra je dogodek zelo razžalostil. Ko je pokleknil pred velikim
oltarjem, se je spomnil Franza Gruberja. Bil je učitelj in je znal igrati na
orgle, pa tudi iz strun na kitari je znal zvabiti prijetne zvoke.
Ko je duhovnik prišel v Gruberjevo hišo, je učitelj popravljal naloge
učencev ob svetlobi šibke svetilke. »Treba si bo izmisliti kaj novega za
polnočnico, kakšno preprosto pesem, ki jo bom spremljal s kitaro. Napisal
sem nekaj verzov, sedaj jim pa ti napiši melodijo. Toda saj veš, da se
mudi.« Ko je kaplan odšel, je Gruber vzel kitaro in potem ko je preletel
besedilo, ki mu ga je pustil duhovnik, začel iskati na strunah preprosto
melodijo. V tihi noči so veliki kosmi snega prvi poslušali sladko melodijo, ki
se je širila po mrzlem zraku.
Za polnočnico leta 1818 je bila cerkev nabito polna. Veliki oltar so
razsvetljevale mogočne sveče. Kaplan Mohr je daroval sveto mašo. Potem
ko je prebral evangelij, v katerem je evangelist Luka oznanil rojstvo
Odrešenika, se je skupaj z učiteljem Gruberjem približal jaslicam in skupaj
sta zapela: Stille Nacht, heilige Nacht – Sveta noč, blažena noč.
Cerkev je v napeti tišini poslušala pesem do konca. Kmalu zatem je vsa
vas pred jaslicami pela pesem novorojenemu Zveličarju, podobno kot so
mu peli angeli na betlehemskih poljanah. In od takrat je niso nehali peti ne
samo v Oberndorfu, ampak tudi po vsem svetu. Pesem je postala
nepogrešljiv del božičnega praznovanja do današnjega dne.
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SVEČE NA OKNU, LUČKE NA ULICAH
Navado na božični večer prižigati sveče na okenskih policah so v Ameriko
prinesli priseljenci iz Irske. Zanimiv pa je njen nastanek.
Ko so bili v času angleške nadvlade na Irskem katoličani preganjani, se ljudje
niso mogli zbirati v cerkvah k skupni molitvi in maši. Duhovniki so se skrivali zunaj
naselij, po gozdovih in votlinah ter se samo ponoči približali kmetijam in
domovom in maševali. Najgloblja želja Ircev je bila, da bi vsaj enkrat v življenju
prišel duhovnik k njim domov in bi v sveti božični noči maševal pri njih. Mnogi so
celo noč molili za to. Zato so na božično noč pustili vrata nezaklenjena in na okna
postavili goreče sveče, da bi duhovnik, ki bi prišel v bližino, videl njihovo hišo in
spoznal, da je pri njih dobrodošel. Duhovnik bi nato vstopil skozi nezaklenjena
vrata v hišo, kjer bi ga sprejeli verniki, ki so pobožno in goreče molili s solzami
hvaležnosti v očeh, da je njihova hiša za sveto božično noč postala cerkev.
Pred angleškimi zavojevalci so to svoje ravnanje razlagali takole: »Sveče
prižigamo in vrata puščamo nezaklenjena zato, da bi Marija in Jožef, ki bosta
iskala prenočišča, našla pot do našega doma in ju bomo sprejeli odprtih rok in
odprtega srca.« Angleškim oblastem se ta običaj ni zdel nevaren, zato ga niso niti
poskušali zatreti. Sveče na oknih so Irce vedno spominjale na lepo navado, čeprav
mnogi niso poznali njenega prvotnega pomena.
Navada je v 19. stoletju prišla v Ameriko in se je razširila po vsej deželi, od tam
pa po svetu, in se še celo stopnjevala, tako da v božičnem času sveče, lučke in vse
vrste luči ne razsvetljujejo samo domov, ampak tudi trge in ulice.
Prižgite v božičnem času svečo ali lučke na svojem oknu ali drugje v hiši, da
bodo kot svetilnik in nekakšno zunanje znamenje, da odprtih rok in odprtega srca
sprejemate Jožefa in Marijo ter vsakega človeka.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 26. 12., sv. Štefan, diakon, prvi mučenec, praznik,
dan samostojnosti in enotnosti
Kopanj
9.00 + FRANČIŠKA MEHLE, obl.
Torek, 27. 12., sv. Janez, apostol, evangelist
Kopanj 17.00 + ANTON KASTELIC, Predole, umrl v Argentini
Sreda, 28. 12., sv. nedolžni otroci, mučenci
Kopanj 17.00 + HANSI BINNER
Četrtek, 29. 12., sv. Tomaž Becket, škof in mučenec, sv. David, kralj
Kopanj 17.00 ZA ZDRAVJE v čast KOPANJSKI MATERI BOŽJI (D.)
Petek, 30. 12., sv. Družina, blagoslov otrok
Kopanj 17.00 + FRANČIŠEK ŠKODA
Sobota, 31. 12., sv. Silvester, drugi sveti večer
Kopanj 17.00 + HELENA CVEK
MARIJA, BOŽJA MATI, 1. 1. 2017, NOVO LETO – DAN MIRU
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON VALENTINČIČ
Ponedeljek, 2. 1., sv. Bazilij Veliki, škof
Kopanj 10.00 blagoslov kolednikov
Kopanj 17.00 + FRANC ADAMIČ, ŽIVI IN + KOVAČEVI
Torek, 3. 1., presveto Jezusovo ime
Kopanj 17.00 + MARTINA ZUPANČIČ
Sreda, 4. 1., sv. Elizabeta Seton, redovnica
Kopanj 18.00!! + STANE BAHOVEC, obl.
Četrtek, 5. 1., sv. Emilija, devica, tretji sveti večer
Kopanj 17.00 + ANTON KASTELIC, Predole, umrl v Argentini
Petek, 6. 1., GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, SV. TRIJE KRALJI,
PRVE PETKE OPRAVLJAJO BIRMANCI
Kopanj
9.00 V ZAHVALO
Kopanj 19.00!! ZA BOŽJE VARSTVO
Sobota, 7. 1., sv. Rajmund, duhovnik
Kopanj 17.00 + ZOFIJA MARIJA ŠTEH
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 8. 1. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANČIŠEK PERME, st.

Danes, 25. dec., po 10. sv. maši animatorji pripravljamo SLADKO
POGOSTITEV za vse farane – brezplačen čaj/kuhanček in piškote, pri tem
pa vas prosimo za PROSOVOLJNI PRISPEVEK, da bomo naslednje leto lažje
pripravili poletni oratorij. Če bodo sredstva dopuščala, otrokom
obljubljamo tudi oratorijski dan v postnem času …, več pa naj ostane
skrivnost.
Srečno in blagoslovljeno NOVO LETO želim vsem župljanom in krajanom!
Janez Kebe, župnik
Po stari navadi po družinah praznujte tudi DRUGI IN TRETJI SVETI VEČER.
Ta večer se družina zbere, pokadi in pokropi domove in moli rožni venec.
DRUŽINA, KI MOLI SKUPAJ, OSTANE SKUPAJ !
Drugega januarja vas bodo po družinah obiskali KOLEDNIKI birmanci. Ob
10.00 bodo prejeli blagoslov in potem bodo po vaših domovih razglašali
veselo vest o Jezusovem rojstvu in zbirali darove za lačne otroke v
misijonih, kjer delujejo naši misijonarji. Jezus nam pravi: »Kar ste storili
enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Bog povrni
kolednikom in vam dobrotnikom.
Otroci naj svoje darove, ki so jih dajali v ŠKATLICO IZ ADVENTNEGA
KOLEDARJA, prinesejo k jaslicam. Vse darove za misijone bomo
posredovali Misijonskemu središču v Ljubljani.
Na praznik samostojnosti in enotnosti (26. 12.) bomo molili za našo
domovino.
BOGLONAJ vsem, ki ste pripravili jaslice, okrasili in počistili cerkev in
pritrkovalcem.
NOVOLETNA STATISTIKA: v letu 2016: krstov: 3 (lani 6); porok: 5 (lani 4);
pogrebov 7, 2 moška in 5 žensk (lani 9), povprečna starost 78 let; sv.
obhajil 14.500. Vidimo, da je več pogrebov kot krstov.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 1. januar
Janja Bahovec
Jožef Valentinčič
Mateja Ceglar
Ivanka Šircelj-Žnidaršič

nedelja, 8. januar

730

Mihaela Ceglar
Stanka Kovšca

10h

Matej Zupančič
Jožica Fink

