
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
24. do 30. 12. 2018 
 

ponedeljek:  
7.30 za + Alojza Sovinca 
18.30 za + Antona Belina 

 torek: BOŽIČ 
0.00 za + Ivano Lipar  
8.00 za + Jožeta Furjana, družino 

    Težak in za zdravje 
10.00 za žive in + farane 
18.30 za + Zvonimira Kavčiča 

      sreda: sv. Štefan 
8.00 za + Štefana Volaska 
 za + Katarino Lojen 
18.30 na čast sv. Štefanu za god 

      četrtek:  
7.30 za + Antona Breznika 
      v čast sv. Janezu za god in r.d. 
18.30 za + Franca Golhleba 

      petek:  
7.30 za + Ivana in Katarino Zorko  

18.30 za + Angelo Pevec 

       sobota:  
7.30 za + Leopolda Salobirja 
18.30 za + Franca Kunsta, obl.  

 NEDELJA: 
8.00 za + Franja Horvata in starše  
  Škrbec 

 za žive in + farane 
10.00 za + Ivano in Franca Šlosar 
 

Obilje miru in Božjega  
blagoslova naj prežema 
te praznike in novo leto 
1919, vam želijo škofje in 

salezijanska skupnost. 
 

 

OZNANILA: 
 

● Prižgane svečke na adventnem vencu so 
znamenje vrha naše duhovne priprave na 
božični praznik. Ob obilici obveznosti ne 
pozabimo nase in na Jezusa, ki trka na naša 
srca, da ga sprejmemo in mu damo zavetje, 
saj se je rodil zaradi nas in za naše zveličanje.  

 

● Sv. spoved pred božičem je zakrament, ki nas 
znova odpre Bogu in prinaša dušni mir. 

 

● Skavti so nam prinesli betlehemsko lučko 
miru. V avli so na voljo kompletne svetilke in 
sveče, da boste betlehemski plamen lahko 
odnesli domov. Naj plamen Jezusove ljubezni 
in Božje luči razsvetljuje vso družino in jo 
ohranja v  edinosti.  

 

● Jutri na sveti večer bo praznična maša ob 
18.30. Vabljeni zlasti družine z otroki in drugi, 
ki vam je polnočnica prepozna. Ob 23.30 bo 
skupno svetonočno pričakovanje ob pesmi in 
molitvi, nato slovesna polnočnica. 

 

● Na božič bodo sv. maše ob 8. in 10. uri ter 
zvečer, na sv. Štefana pa ob 8. uri in zvečer. 

 

● Danes teden bo nedelja Svete Družine. K sv. 
maši vabljene zlasti družine z malimi otroci, ki 
bodo prejele poseben družinski blagoslov.  

 

● Na mizici je na voljo Glasilo, božična Družina 
januarsko Ognjišče in druga literatura.  

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

23.!12.! !etrta"adventa"nedelja!
24.!12.! sveti"ve!er:"sv."ma�i"ob"18.30"in"24.00!
25.!12.! praznik!rojstva!Jezusa!Kristusa!

26.!12.! sv."�tefan!
! ma�a"za"domovino"v"stolnici"ob"15.00!
30.!12.!!nedelja"Svete"dru�ine!
!!!6.!1.! Gospodovo"razgla�enje!
!!!7.!1.!! sre!anje"bralcev"Bo�je"besede!
!

23. 12. 2018                  4. adventna nedelja          Leto XIV. št. 51 

 

 

 

 

MIZA BOŽJE BESEDE  
Mihej!5,1-4!
Psalm!80!
Hebrejcem!10,5-10!
Luka!1,39-45!
!

!

 

Ti, Betlehem Efráta, 
majhen si, a iz tebe mi pride 
tisti, ki bo vladal v Izraelu. 
 

Razjásni svoje obličje in 
rešeni bomo. Ne bomo se 
odvrnili od tebe, požívi nas, 
da bomo klicáli tvoje ime. 
Ozri se na sina, ki si ga 
okrepil zase. 
 

Kristus ob prihodu na svet 
pravi: »Žrtve in daritve nisi 
hôtel, a telo si mi pripravil. 
Žgalne daritve za greh ti 
niso bile všeč. Tedaj sem 
rekel: Glej, prihajam, da 
izpolnim, Bog, tvojo voljo. 
 

Elizabeta je polna Svetega 
Duha vzkliknila in rekla: 
»Blagoslovljena ti med 
ženami, in blagoslovljen 
sad tvojega telesa! Blagor 
ji, ki je verovala. 
  

 

 
Saj ni res, da je božič že pred vrati. Nekateri 
so že odpotovali na božične počitnice, drugi 

še mrzlično nakupujejo, kakor da bi brez 
tega ne mogli praznovati rojstnega dne 

Božjega Sina. Zgodi se celo, da je osrednji 
simbol praznika božiček s svojimi darili. 

Kljub vsem zunanjim motnjam si vzemimo 
čas za izdelavo jaslic, blagoslov jaslic in 

doma, tiho in glasno molitev pred jaslicami. 
Kristjani pa smo člani velike družine, ki ji 

pravimo Cerkev – to je sveti zbor vernih. Na 
skupnem shodu pri bogoslužju, zlasti pri sv. 

maši vzpostavimo odnos z Jezusom, sre-
čamo Njega, ki je Bog med nami. Naj Sveti 
Duh tudi v nas obudi čut za Božjo bližino, 

kakor v Elizabeti ob obisku Marije.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

KAKŠEN BOŽIČ 
 

Čez dva dni bo božič. Drevesa, okrasitve in 
luči povsod spominjajo, da bo tudi letos praznova-
nje. Oglaševalni stroj vabi, naj si izmenjamo vedno 
nova darila in pripravimo presenečenje. Sprašujem 
se, če jeto praznik, ki je Bogu všeč? Kakšen božič 
bi si On želel, kakšna darila,  kakšna presenečenja? 

Prvi božič v zgodovini je bil poln presenečenj. 
Začenja se z Marijo zaročeno z Jožefom. Prišel je 
angel in ji spremenil življenje. Kot devica bo mati. 
Nadalje Jožef, ki je poklican biti oče sinu, ki ga ni 
spočel. In sin – tu je preobrat – pride v najmanj pri-

mernem trenutku, torej takrat, ko sta bila Marija in 

Jožef zaročenca in po postavi nista smela živeti 
skupaj. Bog Jožefu v sanjah spremeni načrt in ga 
prosi naj vzame k sebi Marijo. V božični noči pa 
pride največje presenečenje, Najvišji je namreč 
majhen otrok. Božja Beseda je otročiček, ki pomeni 
»nesposoben govoriti«. Ko je bil Jezus rojen in je 

Jožef imel načrte z družino, mu je bilo rečeno, naj 
vstane in gre v Egipt. Skratka, božič prinaša nepri-
čakovane spremembe življenja. 

Uresničiti božič je torej sprejeti na zemlji pre-
senečenja nebes. Ne moremo več živeti »zemeljsko 
na zemlji«, ko pa je nebo na svet prineslo svojo no-
vost. Božič začenja novo obdobje, kjer življenja ne 

načrtujemo, temveč podarjamo, kjer se ne živi več 
zase na osnovi lastnih okusov, temveč za Boga in z 

Bogom. Od božiča je Bog Bog z nami, ki živi z 
nami, hodi z nami. Božič je zmaga ponižnosti nad 
oholostjo, tišine nad truščem, molitve nad »mojim 
časom«, Boga nad mojim jazom.  

Če bomo znali stati v tišini pred jaslicami, bo 
tudi za nas božič presenečenje in ne nekaj že vide-
nega. Vzemi si nekaj časa, pojdi pred jaslice in bodi 

tam v tišini. In začutil boš, videl boš presenečenje. 
Če bo božič le lep tradicionalen praznik, ko 

bomo v središču mi in ne On, bo to žal izgubljena 

priložnost. Prosim vas, ne delajmo božiča posvet-
nega! Ne postavimo ob stran slavljenca, kot takrat, 

ko je »prišel med svoje, a njegovi ga niso sprejeli«.  

Dragi bratje in sestre, voščim vam lep božič, 
Jezusovih presenečenj bogat božič. Morda se bodo 
zdela presenečenja neudobna, a so po okusu Boga. 
Če jih bomo sprejeli, bomo naredili samim sebi ču-
dovito presenečenje. Vsakdo od nas ima v srcu 
skrito sposobnost presenetiti se. Pustimo se za ta 

božič presenetiti Jezusu. Hvala. 
            papež Frančišek 
 

PREDLOGI ZA VSEBINO GLASILA 
 

Naše župnijsko Glasilo se v tekočem letu pri-

pravlja po stalni oblikovni in vsebinski zasnovi. Z 

novim letom je to možno spremeniti, oziroma do-

polniti. Zato sprašujemo za mnenje in zbiramo 

predloge za naprej. Svoje mnenje, pripombe ali že-

lje napišite in dajte v poštni nabiralnik na ograji 

pod arkadami. Lahko pa jih pošljete po e-pošti ali 

poveste osebno.  
 

BETLEHEMSKA LUČKA 
Z geslom: Delimo plamen – zanetimo mir nam 

skavti letos prinašajo betlehemski plamenček. Pla-

men je v mojih rokah. Gori in me greje. Prepričala me 

je njegova toplota in privabila njegova svetloba. Zdaj 

imam priložnost, da ga širim naprej –  poiščem bliž-

njega, začutim njegovo stisko, se darujem zanj in mu 

pomagam. 
 

BLAGOSLOV HIŠE ALI STANOVANJA 
 

Ob božiču, novem letu in treh kraljih blagoslo-

vimo svoje domove z blagoslovljeno vodo in pro-

simo za Božje varstvo, blagoslov pri delu. Lahko pa 

povabimo k blagoslovu doma tudi duhovnika, za 

kar se domenimo v pisarni ali po telefonu. 

 

IZ ŽIVLJENJA CERKVE 
 

GUADALUPE, 12. decem-

ber – Za praznik guadalup-
ske Matere Božje je v ta ro-
marski kraj poromalo 8,7 
milijona ljudi z vsega sveta, 
največ iz Mehike in Latinske 
Amerike. To je poldrugi mili-
jon več kot lani.  

RIM, – 13. decembra je v 

don Boskovi baziliki Srca 
Jezusovega nastopil slavni 
papeški zbor Sikstinske ka-
pele iz Vatikana. Skupina, ki 
jo sestavlja 20 odraslih in 30 
otrok, je pod vodstvom sale-
zijanca msgr. Massima Pa-
lombelle pripravila koncert, 
ki so mu med drugim pri-
sluhnili tudi vrhovni pred-
stojnik in člani vrhovnega 
sveta salezijanske družbe. 

DUBLIN, 8. decembra – 
Salezijanci na Irskem so 
začeli z obhajanjem jubi-
lejnega leta ob 100-letnici 
prihoda v to deželo. Zbrali 

so se v svetišču Marije Po-
močnice v Pallaskenryu.  
Danes na Irskem deluje 52 
don Boskovih duhovnih si-
nov v petih skupnostih, 
Kljub številčnemu zmanj-
ševanju so eni najbolj de-
javnih redovnikov v pasto-
ralnih pobudah. Največji 
izziv zanje je, kako don 
Boskovo karizmo in vzgoj-
ni način predati laiškim so-
delavcem, ki bodo nada-
ljevali z vodenjem ustanov 
in ohranjali živ don Boskov 
dar v deželi sv. Patrika. 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Adam in Eva, prva človeka  
T BOŽIČ – Gospodovo rojstvo 

S Štefan, diakon  

Č Janez, apostol evangelist  

P Nedolžni otroci, mučenci  
S Tomaž Becket, škof  
  
 

JANEZ je bil v zboru Jezuso-

vih apostolov najmlajši. V 
apostolsko službo je bil po-
klican nekega dne, ko so z 
bratom Jakobom in očetom 
Zebedejem, ribičem po po-
klicu, popravljali mreže. Si-
cer pa je bil Janez med 
vsemi apostoli najbolj učljiv 
in je bil Gospodu najbližji. 
Skupaj z bratom Jakobom in 
Petrom je bil priča Gospodo-
vega poveličanja na gori Ta-
bor in  obujenja Jairove 
hčerke. Ko so Jezusa prijeli, 
je edini od apostolov ostal v 
Jezusovi bližini v njegovih 
najtežjih u-rah – tudi pod kri-
žem na Kalvariji. Tam mu je 
umirajoči Gospod zaupal 
najdragocenejše, kar je imel 
na tem sve-tu – svojo Mater. 
Na velikonočno jutro, ko je 
Marija Magdalena aposto-
lom sporočila, da je Jezusov 
grob prazen, je skupaj s Pet-
rom odhitel tja. Ko se je vstali 
Kristus prikazal apostolom, 
ko so lovili ribe, ga je Janez 
prvi prepoznal in je Petru de-
jal: »Gospod je!« Po Jezuso-
vem vnebohodu je kmalu šel 
oznanjat evangelij v Efez in z 
njim je šla tudi Marija. Janez 
je moral večkrat v pregnan-
stvo. Poleg evangelija je av-
tor tudi zadnje svetopisem-
ske knjige Razodetja. Dose-
gel je starost okrog 100 let. 


