
Pojdite torej in učite vse narode; krščujte 

jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha 

in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem 

vam zapovedal; in glejte, jaz sem z vami 

do konca sveta. (Mt 28, 19–20) 

 

In storili so, kakor jim je bil naročil. Veselo 

oznanilo se že dva tisoč let širi po vsem 

svetu. Od Eskimov na severu do Afričanov na 

jugu, od Indijancev na zahodu do Kitajcev in 

Japoncev na vzhodu, na vse konce sveta so 

Jezusovi učenci ponesli drobno lučko, ki je 

zasvetila v Betlehemu, da bi razsvetlila vso 

Zemljo. 

 

Naj v božičnem času tudi vam zasveti 

Kristusova luč. Ponesite jo vsem narodom 

sveta – ponesite narodu vaše župnije, šole, 

službe… Predvsem pa prižgite Kristusovo luč 

v sebi, 

 

 vam za Božič želimo, 

 

   vaši jasličarji 



NAŠE JASLICE 

– SV. TRIJE KRALJI 

Poslal jih je torej na vse konce sveta, da bi 

ponesli luč vere vsem narodom in jih učili – ne 

le z besedo, temveč predvsem z zgledom. 

Kdo vse je dvajset stoletij misijonaril po svetu! 

Križarji, inkvizitorji, nasilni pokristjanjevalci… 

Ne, teh ni poslal Kristus, ti so se poslali sami. 

Misijonarji, ki jih je poklical On, so prinašali 

ljudem druge stvari. Antona Martina Slomška je 

poslal Slovence učit prave vere, pa tudi ljubezni 

do svojega naroda, jezika in kulture. Mater 

Terezijo je poslal vlivat upanja revnim in 

umirajočim v Indijo. In nekdo je napisal, da zanj 

ni večjega svetnika, večjega vzornika ljubezni in 

dobrote, kot je njegova babica. 

V božičnem voščilu smo vam zaželeli, da bi v 

vas zasvetila Njegova luč in da bi jo ponesli 

ljudem, ki jih srečujete. Tudi nam je namreč 

namenjeno Kristusovo naročilo s konca 

Matejevega evangelija. In tako kot misijonarji, ki 

v letošnjih jaslicah predstavljajo svete tri kralje, 

smo tudi mi dolžni s svojim zgledom vere, 

upanja in ljubezni učiti spolnjevati vse, kar nam 

je zapovedal. 

vaši jasličarji 


