
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
31. 12. do 6. 1. 2019 
 

ponedeljek:  
7.30 za žive in + dobrotnike DBC 
18.30 v zahvalo za Božje var- 

        stvo in prejete darove 
za + Ivica (m) Kelavića 
za + Silvo Železnik 

 torek: Novo leto 
8.00 za + Štefko in Vinka Reher 
10.00 v čast in zahvalo MB 
18.30 za + Leopolda Salobirja 

      sreda:  
8.00 po namenu (Luče) 
         za + Štefko in Vinka Reher 
18.30 za + starše Trebšé in 
  Miloša Drea 

      četrtek:  
7.30 za duhovne poklice in  

 beatifikacijo A. Majcna 
      za + Štefko in Vinka Reher 

18.30 v zahvalo za službo in  
zdravje 

      petek:  
7.30 v čast Sv. Družini za zdravje 

           za + Štefko in Vinka Reher  

18.30 za + Marijo Ramšak, obl. 

       sobota:  
7.30 v čast sv. Janezu Pavlu II.  
     za rojstni dan 
         za + Štefko in Vinka Reher 
18.30 za + Simona Višnarja 

    NEDELJA – Trije kralji: 
8.00 v zahvalo za zdravje 

 za žive in + farane 
10.00 za + Štefko in Vinka Reher 
 
 

 

OZNANILA: 
 

● Kako Bog ceni družino je pokazal s tem, da je 

svojega Sina izročil v varstvo in vzgojo sveti 

nazareški družini. Naj Jezus, Marija in Jožef 

bdijo nad našimi družinami, ki so temelj za 

srečo otrok in zdravo medčloveško družbo.  

 

● Jutri je zadnji dan leta, zato se bomo z 

večerno sv. daritvijo in zahvalno pesmijo za-

hvalili za vse prejete milosti.  
 

● V torek je praznik Božje matere Marije in 

svetovni dan miru. Sv. maše bodo ob 8. in 10. 

uri ter zvečer. Z Bogom začnimo novo leto, da 

bo blagoslov imelo in prosimo za mir v svetu 

pa tudi v naših družinah.  
  

● Danes teden bo praznik Gospodovega raz-

glašenja. Ker je to prva nedelja, se priporo-

čamo za vašo darežljivost pri ofru. Pri prvi sv. 

maši bo sodeloval naš mešani pevski zbor, ki 

bo imel po maši še krajši koncert božičnih 

pesmi. Z veseljem jim bomo prisluhnili. Otro-

ci, ki to še niste storili, prinesite k jaslicam 

svoje adventne hranilnike za lačne otroke.  
 

●  Od 3. januarja je znova reden verouk. 
 

● Na mizici vzemite Glasilo, na voljo je še 

Ognjišče. Družino boste odslej prejemali po 

pošti, kar naročite sami ali v naši pisarni.  

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

30.!12.!!nedelja!Svete!dru�ine!
!!!6.!1.! Gospodovo!razgla�enje!
!!!7.!1.!! sre"anje!bralcev!Bo�je!besede!
!!!8.!1.! sestanek!s!star�i!8.!razreda!
!13.!1.!!!praznik!Jezusovega!krsta!
!14.!1.! seja!�PS!
!15.!1.! sestanek!za!star�e!prvoobhajancev!
!24.!1.! dan!celodnevnega!"e�"enja!
!27.!1.! praznovanje!sv.!Janeza!Boska!
!

30. 12. 2018              Nedelja Svete družine         Leto XIV. št. 52 

 

 

 

 

MIZA BOŽJE BESEDE  
1 Sam 1,20-22.24-28 
Psalm!84!
1 Jn 3,1-2.21-24 
Lk 2,41-52!

!

 

O, moj gospod! Za tega 
dečka sem molila in 
Gospod mi je izpolnil željo, 
ki sem si jo od njega 
zaželela. Pa tudi jaz sem ga 
zaželela Gospodu; vse dni, 
naj bo zaželen Gospodu. 
 

Gospod, blagor njim, ki 
prebivajo v tvoji hiši, ve-
dno te bodo hvalili.  
 

Preljubi, poglejte, kakšno 
ljubezen nam je podáril 
Oče: Božji otroci se ime-
nujemo in to tudi smo. 
 

Mati mu je rekla: Otrok, 
zakaj si nama tako stóril? 
Tvoj oče in jaz sva te 
žalostna iskala. Dejal jima 
je: Kako da sta me iskala? 
Mar nista vedela, da moram 
biti v tem, kar je mojega 
Očeta? 
 
!

 

 

 
Kam je šel angel, ko je izročil Božje sporočilo 

Mariji in dobil njen 'zgodi se' ter prepričal 
Jožefa o Jezusovem izvoru? Šel je tja, kjer se 

spočne, nosi in sprejme novo življenje. Vsako 
rojstvo je za družino velik dogodek, kako ne, 

saj je otrok Božji dar, izraz Božje ljubezni in 

zaupanja, da bo v skupnosti očeta in mame 
imel varno okolje za svoj telesni in duhovni 

razvoj. Pri tem smo bolj uspešni, če 
sprejemamo mir, ki nam ga daje Gospod, če 

ga prakticiramo v naših medčloveških 
odnosih. Drug drugega bremena nosite, v 

prizadevanju za mir in spravo ne bodite 

počasni. To je angelovo oznanilo nam 

Božjim posinovljencem.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Papeževo sporočilo mladim na 

srečanju v Madridu 
 

Papež Frančišek prosi 15 
tisoč mladih zbranih v Madri-
du od 28. decembra do 1. ja-

nuarja na 41. evropskem sre-

čanju mladih, ki ga organizira 
Ekumenska skupnost Taizé, 
naj postanejo »bližnji temu 
ranjenemu človeštvu in tistim, ki so škartirani, 
zavrnjeni in izključeni, majhni in ubogi!« 

Papež Frančišek prosi mlade, naj sprejmejo 
»izziv gostoljubnosti« in jih povabi, »naj odprejo 
vrata srca Gospodu in njegovi Besedi« in s tem 
»spodbujajo kulturo srečanja tako, da se v spošto-
vanju razlik medsebojno sprejemajo«. Mlade na 

srečanju spodbuja: »Ne izgubite navdušenja nad 
prijateljskim druženjem, tako kot zadovoljstva 
nad skupnimi sanjami in skupno potjo. Pristni kris-

tjani se ne bojijo odpirati se drugim in z njimi deliti 

vitalne prostore ter jih tako spremeniti v prostore 

bratstva.« Taizejskih srečanj se udeležujejo prote-
stanti, katoličani in pravoslavni. Zaradi tega papež 
prosi Svetega Duha, naj pomaga mladim sprejeti 

razlike drug drugega kot pot občestva in jih po-
vabi, da »uporabite svoje talente, svojo energijo 
ter svoje moči za izboljšanje sveta in to na način, 
da bo vsaka oseba lahko našla svoje mesto znotraj 
velike človeške družine.« 

»Naj vas zgled Marije, katere ljubezen je 
polna izvirnosti in vsa usmerjena na podaritev sa-

mega sebe, spodbuja, da boste dejansko živeli to 

»dejavno ljubezen, ki žene, da ljubite Boga nad 
vse in bolj kot same sebe ter da ljubite osebe s ka-

terimi živite vsakodnevno življenje.«  

VOŠČILO IN POVABILO 
 

Pevci Mešanega pevskega zbora Don Bosko se 

zahvaljujemo faranom za podporo in spremljanje v 

iztekajočem letu in vam želimo obilo zdravja in Bož-

jega blagoslova v letu 2019.  

V nedeljo 6. januarja bomo z vami pri jutranji 

sv. maši, po kateri bomo izvedli še krajši koncert 

božičnih pesmi.  

Mir in dobro vsem.          Marjan Skočir 

 

ZAHVALO ZA SODELOVANJE 
 

Ko se oziramo na preteklo leto, vidimo, da je 

bilo za marsikoga in v marsičem edinstveno in mi-
lostno. 19 otrokom so starši preskrbeli krstno 

prerojenje, od teh jih je bilo 6 krščenih drugod. 
13 otrok je pristopilo k prvemu sv. obhajilu. 17 

mladih je prejelo zakrament sv. birme. Sveti za-

kon so sklenili trije pari, dva para pa sta se poro-

čila drugod. K večnemu počitku smo pospremili 
31 faranov.  

Pri pripravi nedeljskega bogoslužja in na slo-

vesne praznike je bilo vključenih več posamezni-
kov in skupin. Najpogostejši sodelavci ste bralci 
Božje besede, ministranti, pevci otroškega in od-
raslega pevskega zbora z zborovodjema in orga-

nistom, skrbnica krasitve, mežnar in ključarja, 
čistilke, požrtvovalna voditeljica in sodelavke Ka-

ritas. Vmes je bilo izdelovanje butaric, adventnih 

vencev, priprava procesij, izdelava jaslic. Ne 

smemo pa prezreti tudi animatorjev in poletnega 

oratorija. Ves utrip župnije pa redno snuje in 
spremlja Župnijski pastoralni svet. Vsem iskren 

Bog povrni! 

Skrb zbujajoča je skromna udeležba družin in 
otrok pri nedeljski sv. maši, kar posledično slabi 

vero in duhovni utrip vsega občestva. Tako Božja 
beseda ne more obroditi sadov, ki bi jih lahko.   

 
 IZ ŽIVLJENJA CERKVE 

 

RIM, 17. december - Vrhovni 

predstojnik salezijancev Á. 
F. Artime je predstavil pi-
smo in novico o »pomembni 
odločitvi, ki jo je sprejel sku-
paj z vrhovnim svetom o se-
dežu salezijanske družbe: 
to bo Srce Jezusovo.« Prej-
šnjo hišo, kjer je bil sedež 
družbe, so pred časom za-
pustili zaradi spora z dediči 
nekdanjih darovalcev. 'Srce 
Jezusovo' je za salezijance 
zgodovinska ustanova: to je 
hiša, v kateri je bival don 
Bosko, ko je prišel v Rim; je 
kraj spomina in ljubezni do 
Srca Jezusovega. Tu stoji 
istoimenska bazilika, ki jo je 
gradil don Bosko in v kateri 
se nahaja oltar Marije Po-
močnice, pri katerem je don 
Bosko daroval edino sveto 
mašo in ob joku zrl na mi-
lostne dogodke svojega živ-
ljenja; Srce Jezusovo je tudi 
kraj, kjer je don Bosko napi-
sal slavno pismo mladim 
leta 1884. 
 

AKAMASOA, 21. decem-

ber – Neznani napadalci so 
v kombiniranih vozilih napa-
dli vas in misijonarja Petra 
Opeko, ki je kasneje dejal: 
»Na stotine moških, ki so 

nemudoma prišli v bran 

Akamasoi, je želelo vztrajati 

in mi stati ob strani vse do 

svetlih jutranjih ur. Napad in 

naš skupni odziv nanj nista 
pokazala le naše moči v do-

brem, ampak sta nas tudi 

dodatno povezala in opogu-

mila…«  

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Silvester, papež  
T MARIJA, BOŽJA MATI 
S Bazilij in Gregor, škofa  

Č Jezusovo ime  

P Angela, redovnica  

S Simeon, puščavnik 

N Gašper, Miha, Boltežar  
  
 

BAZILIJ je umrl leta 379 kot 

škof v Mali Aziji. V svojih spi-
sih je poglabljal nauk o Sve-
tem Duhu in o resničnem 
božanstvu Jezusa. Zaradi 
smernic za meniško življenje 
je dobil naziv »oče vzho-
dnega meništva«. Njegov 
sodobnik GREGOR iz Naci-

anza je v raznih krajih iskal 
znanja, nato živel v samoti, 
pozneje postal duhovnik in je 
kot carigrajski škof branil 
pravi nauk o Sveti Trojici na 
drugem vesoljnem cerkve-
nem zboru. Zaslužil je ime 
»teolog«, znanstvenik Bož-
jega nauka. 
 

JEZUSOVO IME izvira iz he-

brejskega izraza »Jehošua«, 
okrajšano »Ješua«, kar po-
meni: Jahve je rešitelj. Bog 
sam je določil to ime, ko je 
angel rekel sv. Jožefu v spa-
nju: »…daj mu ime Jezus, 
zakaj on bo odrešil svoje 
ljudstvo njegovih grehov« 
(Mt 1,21). Čaščenje Jezuso-
vega imena se je uveljavilo 
zlasti v srednjem veku, še 
posebej ga je pospeševal sv. 
Bernardin Sienski. Jezusa in 
njegovo sveto ime častimo 
tudi z litanijami Imena Jezu-
sovega. Jezus sam nam ob-
ljublja: “Kar koli boste prosili 
v mojem imenu, bom storil.”  


