
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
17. PON 
sv. Janez de Matha 

18.h  +   Minca Gregorec, 30. dan 

18. TOR 
sv. Vunibald 

7.30  +   Janez Šink 
18.h + Frančiška in Stanko Križaj 

19. SRE 
sv. Urban V. 18.h  +   Pavla Finžgar, 8. dan 

20. ČET 
sv. Vincencij Romano 18.h  +   Janko Kisovec 

21. PET 
sv. Peter Kanizij 

18.h  +   Jože in Manca 
               Hudobivnik 

22. SOB 
sv. Frančiška Cabrini 18.h  +   Peter Pavc 

23. NED 
4. adventna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Franc Perhavec 

24. PON 
sv. Adam in Eva 

7.30       za domovino 
17.h  +   Martin Pičman 

25. TOR 
BOŽIČ 

0:00      za žive in umrle župljane 
9.h    +   Ladislav Kovačič 
17.h  +   Dragica Polajnar 

26. SRE 
sv. Štefan 

8.h    +   Štefan Zelko 
10.h  +   Štefan Borovac 

27. ČET 
sv. Janez evangelist 18.h  +   Ivanka Lakner 

28. PET 
sv. Nedolžni otroci 18.h  +   Martina Pivk, 30. dan 

 
Praznovanje svetih 

večerov 
V Cerkvi obhajamo tri 
svete večere. Prvi je 
večer pred božičnim 
praznikom, drugi je 
na starega leta dan in 
tretji pred praznikom 
Gospodovega 
razglašenja. 
Sveti večer je sveti 
čas, ki ga preživimo z 
domačimi ob molitvi 
in blagoslovu svojega 
doma. Lepo je, če na 
sveti večer družina 
obhaja domače 
družinsko bogoslužje. 

29. SOB 
sv. Tomaž Becket 18.h   +   Ivana in Alojz Žagar 

30. NED 
Sveta družina 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Valentina in Rajmund 
             Tavčar 

Čimbolj se bližam božičnim praznikom, tem več mora 
biti v meni svete tišine, nestrpnega pričakovanja, 
nenehne prošnje: »Posveti me, Gospod, s svojo 
navzočnostjo«. 

Spoved pred božičnim praznikom bo vsak dan od 
16.30. ure do svete maše. 

Namesto cvetja na grob + Pavli Finžgar so darovali za 
svete maše: družina Finžgar in Cunk z Mlake. 

Božič – Gospodovo 
rojstvo 

Praznovanje 
Gospodovega rojstva 
bomo začeli s sveto 
mašo ob polnoči.  
Pol ure pred mašo pa 
bo božičnica. 
Druga božična maša 
bo ob 9. uri. Imenuje 
se pastirska. 
Tretja maša bo ob 
17. uri. 
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 ČASNIKAR OB JORDANU 

 
 

Ker pa je ljudstvo  
živelo v pričakovanju in so se  
v srcu vsi spraševali o Janezu, 

 če ni morda on Mesija,  
je Janez vsem odgovóril:  

»Jaz vas krščujem z vodo,  
pride pa močnejši od mene,  

in jaz nisem vreden,  
da bi mu odvezal  

jermen njegovih sandal;  
on vas bo krstil  

s Svetim Duhom in ognjem.«  
Tako je torej Janez še z mnogimi  

drugimi opomini oznanjal  
ljudem evangelij. 
 (Lk 3,15–16.18) 

 

Danes so v navadi intervjuji. Časnikarji 
raznih uredništev obiskujejo ljudi in jih 
sprašujejo o tem in onem, kar bi bralce in 
poslušalce utegnilo zanimati.  
Današnji evangelij nam prinaša intervju, ki  

ga je za časa Tiberija ujel »časnikar« 
Luka iz Antiohije na bregu reke Jordan. 

Takrat je tam nastopal mogočen prerok. 
Njegov glas je odmeval po širni pokrajini. 
Množice so se zgrinjale okrog njega in ga 
poslušale. Ljudje raznih poklicev so ga 
spraševali, kaj naj storijo. Mož se ni 
izmikal odgovorom. Jasno in odločno jim 
je dajal navodila za življenje. Nikogar ni 
nagovarjal, naj pride za njim v puščavo, 
naj se, kot on, oblači v velblodjo kožo in 
hrani s kobilicami. Ne! Vsakdo naj ostane 
pri svojem poklicu, toda opravlja naj ga 
dobro in odgovorno in naj se varuje 
krivice. 
Kako bi govoril ta prerok danes nam? Nič 
drugače. Poklicev je sicer mnogo več, kot 
so ji poznali v tistem času. Vsi so potrebni 
in nobenega ne bi zavračal. Vsakomur pa 
bi dal vedeti, da je njegova prva dolžnost 
delati dobro in se varovati krivice. 
Zdravnikom bi govoril, da je njihov poklic 
življenje ohranjati, v nobenem primeru pa 
moriti; učiteljem in vzgojiteljem bi naročal, 
naj mladim vcepljajo ljubezen do resnice, 
pa naj bo ta na katerikoli strani; 
oblastnikom, naj krotijo nasilneže in ščitijo 
slabotne; inženirjem in kemikom, naj ne 
uničujejo narave in ne zastrupljajo okolja; 
sodnikom, naj odmerjajo pravico in se  ne 
dajo podkupovati; umetnikom, naj pri 
odkrivanju lepote ne prestopajo meja 
nravnosti; duhovnikom, da je potrebno 
evangelij oznanjati bolj z življenjem kot z 
besedo … 
Vsem pa bi povedal, naj bodo pripravljeni 
na prihod nekoga, ki bo imel v roki 
velnico. Čistil bo svoj skedenj in odbiral 
zrnje. Takrat ne bo dobro biti plevel. 

 
Po: p. F. Cerar: Evangelij na prepihu 

 



 

Bralci božje besede: 
 

sobota 22.12.2018 zvečer: 
1. berilo: Tim Sajovic 
2. berilo: Lara Škulj 

 

23.12.2018 ob 8.00 
1. berilo: Suzana Šenk 
2. berilo: Blaž Strniša 

 

23.12.2018 ob 10.00 
1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Mojca Naglič 

 

30.12.2018 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Vodišek 
2. berilo: Marta Rudež 

 

30.12.2018 ob 10.00 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Tevž Sitar 
 

 

Luč miru iz Betlehema, 
23. december 

 

 
 

Skavti nam bodo prinesli luč miru v 
nedeljo, 23. decembra ob 10. uri. 
Predstavili nam bodo letošnjo 
poslanico. Luč se ne plačuje, 
prostovoljni prispevki, ki jih darujete, 
pa so namenjeni v dobrodelne 
namene.  

Nedeljska in praznična Božja beseda: 
 

23.12.2018: 4. adventna nedelja 
Mih 5,1-4; Ps 80,2-3.15-16.18-19; 
Heb 10,5-10; Lk 1,39-45 
In je na ves glas vzkliknila in 

rekla: 'Blagoslovljena ti med 

ženami, in blagoslovljen sad 

tvojega telesa!' (Lk 1,42) 

 

25.12.2018: BOŽIČ 
Iz 52,7-10; Ps 98,1.2-6; Heb 1,1-6; 
Jn 1,1-18 
»Boga ni nikoli nihče videl; 

edinorojeni Bog, ki biva v 

Očetovem naročju, on je 

razložil.« (Jn 1,18) 

 

30.12.2018: Sv. Družina 
1 Sam 1,20-22.24-28; Sir 3,2-6.12-14; 
1 Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52 
»In vsi, ki so ga slišali, so bili iz 

sebe nad njegovo razumnostjo 

in njegovimi odgovori« (Lk 2,47) 

 
 
Dobri Bog! 

Ob božičnem prazniku bolj živo 

čutimo tvojo ljubezen. V Jezusu 

Kristusu, ki se je rodil kot otrok 

in naš brat, čutimo tvojo bližino. 

Utrdi v nas zavest, da nas 

neizmerno ljubiš in si nam blizu 

vsak trenutek našega življenja. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 
Po: Družinsko bogoslužje za adventni in božični čas 

Božična devetdnevnica 
16. – 24. december 

 

            
 

Vsak večer ob 18. uri povabljeni vsi 
farani, posebno še veroučenci 
(devetdnevnica je del verouka). 
Veroučenci ne bodo imeli verouka 
od 16. decembra do 6. januarja. 
Letos bomo poslušali preproste 
zgodbe, prepevali pesmi in z Marijo 
stopali proti božičnemu prazniku. 
 

Božičnega praznovanja, vzdušja in 
radosti, ki naj napolnijo naša srca, 
nam dajo pogum, veselje, notranji mir 
in upanje, ne moremo dobiti brez 
dobre priprave.  
 

 
Obisk bolnih in starejših 
 pred božičnimi prazniki 

 

Če želite, da vas obiščem pred 
božičnim praznikom, izrazite svojo 
željo, da bi radi prejeli zakrament 
svetega obhajila, spovedi ali 
bolniškega maziljenja. Posebej imam 
rezerviran čas v petek, 22. decembra. 
 

Sveti Štefan – diakon 
in prvi mučenec, 26. december 

Trikraljevski koledniki 
 

Ker je božič tako velik praznik, da ga 
ne moremo obhajati samo v enem 
dnevu, se praznovanje raztegne na 
 8 dni – obhajamo božično osmino, ki 

je kot en sam praznik in se sklene s 
prvim dnem novega leta. 
Na praznik svetega Štefana bodo 
koledniki pričeli z obiskovanjem 
družin, ki to želite. 
Zbrane darove za otroke v misijonih 
bodo skupaj z veroučenci položili 
pred jaslice na praznik svetih treh 
kraljev, 6. januarja. 
 

Sveta družina, 30. december 
 

Na praznik Svete družine bo pri vseh 
svetih mašah blagoslov otrok.  
 

Božično voščilo 
 

V revščini, hladu in globoki 
osamljenosti je prišel na svet k vsem 
ljudem Kristus, ki je s svojim 
življenjem želel postati luč in toplina. 
Ob njegovem rojstvu želim, da bi v 
srcu nosili luč in toplino, ki nam bo 
zasvetila v božični noči. Naj vam, 
vašim domačim, še posebej bolnim, 
ostarelim, preizkušanim napolni srce, 
da boste življenje radi živeli in se 
veselili prihodnosti, ki je pred nami. 
To vam želimo: župnik Jože, 
gospodinja Tilka in župnijski 
sodelavci. 
 

 


