
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
19. PON 
sv. Urban V. 18.h  +   Dragica Polajnar 

20. TOR 
sv. Vincencij 
Romano 

7.30  +   Janez Šink 
18.h  +   Lojze Štern, 30. dan 

21. SRE 
sv. Peter Kanizij 18.h  +   Janko Kisovec 

22. ČET 
sv. Frančiška K. 
Cabrini 

18.h  +   Franc Perhavec 

Luč miru iz Betlehema 
bomo sprejeli v nedeljo, 
18. decembra med 
devetdnevnico ob 15. 
uri. Vsak večer ob 18. 
uri se bomo z 
devetdnevnico bližali 
Betlehemu in priprav-
ljali na božje rojstvo 
med nami. 

23. PET 
sv. Janez Kancij 18.h  +   Ivanka Lakner 

24. SOB 
sv. Adam in Eva 

17.h  +   Marija Zelko, 
     Valentina in Rajmund Tavčar 

25. NED 
BOŽIČ 

0.h       za žive in umrle župljane 
9.h    +   Ladislav Kovačič 
17.h  +   Danica – 30. dan 
               in Janez Sušnik 

26. PON 
sv. Štefan 

8.h          za domovino 
10.h  +   Julka Držanič, 30. dan 

Spovedovanje bo v 
nedeljo po devetdnev-
nici do 17. ure, med 
tednom pa vsak večer 
od ponedeljka do petka 
od 17. ure do svete 
maše. V soboto bo od 
15. ure do 16.45. ure 
spovedoval gospod 
Mitja Leskovar. 

27. TOR 
sv. Janez evangelist 7.30  +   Jerina 

28. SRE 
Nedolžni otroci 18.h  +   Primož Strniša 

29. ČET 
sv. Tomaž Becket 18.h  +   Alojzij Žagar 

30. PET 
sv. Feliks I. 

18.h  +   Marija Grašič 
         Janez Pivk in starši Možina 

Bolniki, ki v adventu 
še niste prejeli 
obhajila, pa želite, da 
vas za praznike 
obiščem, sporočite svojo 
željo. Rezerviran čas je 
v petek, 23. decembra. 

31. SOB 
sv. Silvester 17.h   +   Jože Jordan 

1. NED 
Marija Božja Mati 

9.h       za žive in umrle župljane 
17.h  +   Miha Koglar 

Vrečke božičnega 
kadila z ogljem in 
molitvijo so na voljo na 
mizici ob blagoslovljeni 
vodi. Vaš dar je namen-
jen župnijski Karitas. 

Voščilo 
Na božič se Bog sklanja k nam ljudem. To je dan, ko 
božja ljubezen postaja človek in nas dela božje. Bog 
se naseljuje v naša srca in nam daje novo upanje in 
pogum. 
Tega daru z neba vam želim župnik Jože s sodelavci. 

6 svetih maš 
 za + Danico Sušnik  
in 6 svetih maš 
 za + Alojzija Štern bo 
daroval gospod Mitja. 
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BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ 
 

 
 

V začetku je bila Beseda  
in Beseda je bila pri Bogu 

in Beseda je bila Bog. 
In Beseda se je učlovečila  
in se je naselila med nami;  
in videli smo njeno slavo,  
slavo kakor edinorojenega 

od Očeta: 
polno milosti in resnice.   

(Jn 1,1.14) 
 

Hvala ti, Gospod,  
da je tvoja beseda večna.  
Hvala ti, da deluje na različne načine;  
da rešuje, ustvarja, vzgaja, tolaži, ljubi …  
Hvala ti, da je v njej življenje! 

 
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – A 

Ob prvem božiču se je Kristus rodil v 
revščini hleva, danes prihaja v sodobno  
revščino« medsebojnih odnosov, 
»revščino« naveličanosti nad življenjem 
v »revščino« tesnobnih stanj 
sodobnega življenja. Prazniki so za 
osamljene in trpeče ljudi še težji.  
 »Glejte, oznanjam vam veliko veselje, 
ki bo za VSE ljudstvo« (Lk 2,10). 
Veselo božično sporočilo je namenjeno 
vsem ljudem! Od veselega sporočila, 
da je rojen Odrešenik, ni nihče izvzet. 
Danes se nimam česa sramovati. 
Poživiti moram vero, da Kristus prinaša 
rešenje vsem. 
Na božični praznik se nam Bog bliža v 
vsej milini. O lepoti današnjega 
praznika piše apostol  Pavel: 
»Razodela se je Božja milost, ki rešuje 
VSE ljudi. Vzgaja nas, naj se 
odpovemo brezbrižnosti in posvetnemu 
poželenju ter razumno, pravično in res 
pobožno živimo!« (Tit 2,11). Zato bo 
tisti, ki se je srečal z milino Boga, 
drugačen. Človek, ki veruje in se bliža 
Bogu, bo v tej bližini Boga našel moč za 
življenje, za vztrajanje in za to, da bo 
začel znova.  
Naj nam sporočilo božičnega praznika 
prinese veselje, ki so ga oznanjali 
angeli, in upanje, saj se je Kristus rodil 
za vse ljudi. Blagoslovljen božič! 

 
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

25.12.2016 ob 9. uri: 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 
25.12.2016 ob 17. uri: 

1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Neža Sitar 

 
1.1.2017 ob 9. uri 

1. berilo Matija Strniša 
2. berilo: Alenka Gašperlin 

 
 

Molitev binkoštne dvorane bo v 
četrtek 29. decembra ob 16.30. uri. 
 

Postal je to, kar smo mi,  
da bi iz nas naredil to, kar je on. 

 (sv. Atanazij Veliki) 

 

Namesto cvetja na grob so darovali 

za svete maše in potrebe cerkve:  

+Danijeli Sušnik: družina Dolhar, 

sin Brane z družino, hči Francka z 

družino, sin Janez s družino, Hčerka 

Danica Sodnikar, sestrična Marinka 

Čimžar, družina Lavtar iz Bukovice, 

Zupančičevi, Viščevi, Sajovčevi, Cilka 

Grašič, Julka Kalan, sosedje, 

sodelavci iz Iskratela in Janezovi 

sodelavci iz Alpetoura. 

+Alojziju Štern: možu in očetu 

domači, družine Gašperlin, Strniša, 

Tušek, Tomažič in Levičnik. 

+Julki Držanič: sosedje 

+Mariji Grašič: sin Igor z družino, 

nečaki in svakinja – Nagličevi in 

sosedje. 

Kotiček za družino 
 

Molitev ���� prazniki ���� nedelja 
 

 
Prazniki nas bogatijo z obredjem. 
Krščanska družina se vsako leto 
potrudi, da postavi lepe jaslice, ki 
pomagajo doživljati božično 
skrivnost. Gotovo ste že pripravili 
mah in hlevček, sveto družino, … 
Božičnega praznovanja si ne 
moremo predstavljati brez jaslic. 
Podobe Jezusa, Marije in Jožefa nam 
brez besed pripovedujejo o božji 
ljubezni do nas pa tudi o ljubezni, ki 
vlada v sveti družini. Pastirji nas s 
svojo preprostostjo vabijo, naj tudi mi 
sprejmemo novorojeno dete in ga 
iskreno počastimo. Ovce, zelenje in 
cvetje so del narave, ki je sprejela 
Odrešenika in se mu poklonila na svoj 
način. Naj nam vse to pomaga, da ne 
pozabimo resnice, da je Bog postal 
človek, da bi mi postali božji. 
Za sveti večer poskrbimo tudi za 
blagoslovljeno vodo, pripravimo 
kadilo in z molitvijo počastimo 
božje dete v zaupanju, da bo z nami 
in med nami božji blagoslov. 
Primerna je tudi naslednja molitev: 
Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po 
tvoji dobroti in previdnosti smo 
postali družina. Nocoj se tega še 
posebej veselimo in smo srečni, da 
spadamo skupaj. Prosimo te, bodi 

med nami in blagoslovi te jaslice. 
Naj nas spominjajo rojstva tvojega 
Sina. Priznavamo ga za svojega 
Boga in odrešenika in te skupaj z 
njim hvalimo in slavimo zdaj in 
vekomaj. Amen. 
 

Božični čas je zelo primeren za 
blagoslov novih stanovanj in 
domov, ki jih opravi duhovnik. Če 
vaš dom še ni blagoslovljen, sporočite 
svojo željo, da se dogovorimo za 
obisk in blagoslov vaše hiše in 
družine. 
Adventni čas bomo sklenili na sveti 
večer z blagoslovom jaslic in sveto 
mašo ob 17. uri v cerkvi, doma pa 
nadaljujte z družinskim bogoslužjem. 

 
 

Božič 
0:00 – Polnočnica ali angelska maša 
pol ure pred polnočjo bo božičnica. 
Ob 9. uri bo zorna ali pastirska maša, 
ob 17. uri pa dnevna božična maša.  
Praznik sv. Štefana 26. decembra: 
Svete maše ob 8. in 10. uri. 
Dan po božiču se spominjamo 
praznika svetega Štefana, diakona, ki 
je prvi daroval svoje življenje za 
Kristusa. Ta dan je tudi državni 
praznik – dan samostojnosti in 
enotnosti. Po maši ob 10. uri bo 

blagoslov kolednikov, ki vam bodo 
domov prinesli blagoslov in zaželeli 
srečo v novem letu. 
Zvečer pa je ob prihodu bakel 
molitev za blagoslov domovine pri 
kapelici na župnijskem dvorišču. 
Drugi sveti večer – 31. december: 
Sveta maša bo ob 17. uri. 
Pred praznikom Marije Božje Matere 
in novim letom se Bogu zahvalimo za 
vse prejete dobrote in prosimo za 
varstvo v novem letu. Tudi doma naj 
bo ta večer zaznamovan z molitvijo in 
blagoslovom stanovanj. Ker je 
naslednji dan novo leto, ta maša ne 
velja za nedeljsko. 
1. januar – Marija Božja Mati, dan 
miru:   Sveti maši ob 9. in 17. uri. 
»Z Bogom začni vsako delo, da bo 

dober tek imelo!« 

 
V tednu pred božičem ne bo 
verouka v učilnici. Vsi veroučenci 
lepo povabljeni k molitvi 
devetdnevnice vsak večer ob 18. uri. 
Nekateri pa se z ljubeznijo 
pripravljate za koledniški obhod in se 
učite božične pesmi. 
 

Verski tisk 
Hvaležni smo vsem poverjenikom, ki 
tedensko raznašate Družino in 
Ognjišče. Bog vam povrni. 
Brez katoliškega tiska ne moremo biti 
v polnosti seznanjeni z dogajanjem v 
Cerkvi. Ostanite zvesti naročniki in 
po možnosti do srede januarja 
poravnajte naročnino in ohranite 
zvestobo. 


