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           »Pred jaslicami odkrijemo, kako pomembno je za naše življenje, ki je tako pogosto burno, 

najti trenutke tišine in molitve. Tišino, da bi zrli lepoto obličja deteta Jezusa, Božjega Sina, ki 

je bil rojen v revščini hleva. Molitev, da bi izrazili začuden »hvala« pred tem neizmernim darom 

ljubezni, ki nam je storjena. 

V tem preprostem in čudovitem znamenju jaslic, ki ga je ljudska pobožnost sprejela in 

izročala iz roda v rod, je izražena velika skrivnost naše vere. Bog nas ljubi do te mere, da je z 

nami delil našo človeškost in naše življenje. Nikoli nas ne pušča samih. Spremlja nas s svojo 

skrito, a ne nevidno navzočnostjo. V vsaki situaciji, tako v veselju, kot v bolečini, je On 

Emanuel, Bog z nami. 

Kakor betlehemski pastirji sprejmimo povabilo in pojdimo k votlini, da bi videli in 

prepoznali znamenje, ki nam ga je dal Bog. Tedaj bo naše srce polno veselja, tako da ga bomo 

lahko ponesli tja, kjer je žalost; bo polno upanja, da ga bomo lahko podelili s tistim, ki ga je 

izgubil. 

Poistovetimo se z Marijo, ki je svojega Sina položila v jasli, ker ni bilo prostora v nobeni 

hiši. Z njo in s sv. Jožefom, njenim ženinom, imejmo pogled usmerjen na Dete Jezusa. Njegov 

nasmeh porojen v noči, razprši ravnodušnost ter odpira srca za veselje tistega, ki se čuti 

ljubljenega od Očeta, ki je v nebesih.« 

  

S temi besedami je papež Frančišek nagovoril zbrane v Greccio-u, ki ga je obiskal na 

letošnjo 1. adventno nedeljo, to je 1. 12. 2019. Tu je naš sveti oče Frančišek leta 1223 

postavil prve jaslice. 

  

Preproste in čudovite jaslice naj nas nagovarjajo k preprostosti in čudovitosti ter 

polnosti veselja, da bomo v novem Gospodovem letu  2020 z veseljem preganjali 

žalost ter prinašali upanje. Naj bo polno smeha in dobre volje, ki prihaja iz srca, 

kjer se vedno znova rojeva On, vir miru in veselja! 
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