
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
23. do 29. 12. 2019 
    ponedeljek:  
7.30 na čast Jezusovemu rojstvu 
     in Materi Božji za zdravje 
18.30 za + Marijo, Jožeta in Franca 
  Pliberšek  

 torek:  
7.30 za + Alojza Sovinca 
 za + Olgo Dešman 
18.30 za + Antona in starše  

Belina ter Krulec 

      sreda: BOŽIČ 
0.00 za + Ivano Lipar, obl. 

8.00 za Jožeta Furjana in družino  
  Težak 
10.00 za žive in rajne farane 
18.30 za + družini Valjak in Herman 

      četrtek: Sv. Štefan 
8.00 za + Zvonimira Kavčiča 
18.30 na čast sv. Štefanu za god  

     petek:  

7.30 za rojstni dan in god 
18.30 za + Ivanko Plevčak 

      sobota:  
7.30 za srečno rešitev v družini 
18.30 za + Milico in Franca Šlosar 

  NEDELJA – SV. DRUŽINA 
8.00 za + Franja Horvata in  

starše Škrbec 

za žive in rajne farane 
10.00 za + Franca Kunsta, obl. in  
  družino Preskar 
 
 

Sreča in mir svete božične  
noči naj vse spremlja na poti k 

Njemu, ki je naš odrešenik.  
 

OZNANILA: 
 

● Ker je Jezus Božji Sin postal človek, imamo po 
njem zaupljiv odnos do Očeta. Po njem smo 
Božji ljubljenci, poklicani in sveti, saj od Boga 
prejemamo milost in mir.  

 

● Jutri po večerni sv. maši bo srečanje Marijinih 
častilcev, ker je  torek 24. v mesecu.  

 

● Opravite sv. spoved - zakrament, ki nas odpre 
Bogu, utrjuje vero in prinaša dušni mir.   

 

● V torek na sveti večer bo božična sv. maša 
ob 18.30. Ob 18. ure dalje bo predvajan 
video posnetek spevoigre Slovenski božič, ki 
so jo pred leti izvedli v eni slovenskih župnij.  
Vabljene družine z otroki in drugi, ki vam je 
polnočnica prepozna. Ob 23.30 bo sveto-
nočno pričakovanje, ki ga bodo pripravili 
mladi, nato bo slovesna polnočnica. 

 

● Na božič bodo sv. maše ob 8. in 10. uri ter 
18.30, na sv. Štefana pa ob 8. uri in 18.30. 

 

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

 

● Otroci naj prinesejo k jaslicam v naši kapeli 
škatlico z darovi za lačne otroke.  

 

● Skavti so prinesli betlehemsko lučko miru. V 
avli imate svetilke in sveče, da boste bet-
lehemski plamen lahko nesli domov, ki naj 
razsvetli vso družino in jo ohrani v  edinosti.  

 

● Do praznika Treh kraljev ni veroučnih srečanj. 
 

● Vzemite Glasilo in drugo literaturo.   
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!
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!!!!1.!1.! Novo!leto,!Marija"Bo�ja"Mati!
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22. 12. 2019                    4. adventna nedelja          Leto XV. št. 51 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Izaija 7,10-14 
Psalm!24!
Rimljanom 1,1-7 
Matej 1,18-24 
 

 

Zato vam bo Gospod sam dal 
znamenje: Glej, devica bo 
spočela in rodila sina in mu 
dala ime Emanuel.« 
 

Vstopil bo Gospod,  
kralj veličastva. 
 

Pavel, služabnik Kristusa 
Jezusa, po katerem smo 
prejeli milost in apostolstvo, 
da bi zaradi njegovega imena 
vsi narodi postali poslušni 
veri. Med njimi ste tudi vi, ki 
vas je poklical Jezus Kristus. 
 

Jožefu se je v sanjah prikazal 
Gospodov angel in rekel: 
»Jožef, Davidov sin, ne boj 
se vzeti k sebi Marije, svoje 
žene; kar je spočela, je 
namreč od Svetega Duha. 
Rodila bo sina in daj mu ime 
Jezus, kajti on bo svoje 
ljudstvo odrešil grehov. 
!

 

 

Slovenci zelo radi prižigamo sveče. To ka-

žejo naša pokopališča, zlasti ob prazniku 
Vseh svetih. Smo menda v samem evrop-

skem vrhu. Kaj imamo od teh sveč, kaj 
sporočajo ti plamenčki, tudi na advent-

nem vencu? - Da bi s svetlobo Njega, ki je 

Luč sveta, pregnali temo pesimizma, 

hudobije, nevere, greha … S sporočilom 
angela Gabrijela je naznanil ne le Mariji 

in Jožefu, ampak vsem nam, da bo odslej 
ne le človekov stvarnik, ampak tudi odre-

šenik. Zazrimo se v milino obraza novoro-

jenčka in bomo lažje zaznali, da nas je 

Bog ustvaril po svoji podobi. Le izgovar-

jajmo sveta imena Jezus, Marija, Jožef, pa 

bomo začutili nežni dotik Boga, ki nas želi 
srečne na zemlji, zlasti pa v nebesih.   

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

76-77. ZAKAJ JE BOG V 
JEZUSU POSTAL ČLO-
VEK, KAKO JE HKRATI 
BOG IN ČLOVEK? 
 

»Zaradi nas ljudi in zaradi 
našega zveličanja je prišel 
iz nebes« izrekamo v vero-
izpovedi. V Jezusu je Bog 
resnično postal eden iz-
med nas, vendar ni prene-
hal hkrati biti Bog. 
 

Bog je v Jezusu svet spravil 
s seboj in ljudi odrešil iz ujet-
ništva greha. »Bog je na-
mreč svet tako vzljubil, da je 
dal svojega edinorojenega 
Sina« (Jn 3,16). V Jezusu je 
Bog sprejel naše umrljivo 
človeško meso, delil z nami 
našo zemeljsko usodo, naše 
trpljenje in smrt ter bil eden 
izmed nas v vsem, razen v 
grehu.  

Božanstvo in človečnost 
si v Jezusu Kristusu med se-
boj ne konkurirata in ne nas-
protujeta. V zgodovini Cer-
kve so se pojavile tudi  mno-
ge napačne razlage, n.pr. da 
je bil Jezus le navidez člo-
vek, ali da se je njegova člo-
veška narava izgubila v Božji 
in podobno. A Cerkev je vse-
skozi vztrajala v veri, da je 
Jezus v isti osebi hkrati pravi 
Bog in pravi človek, kar so 
potrdili tudi koncili. Le tako je  
Jezus Kristus lahko naš od-
rešenik, pot v Očetovo slavo.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SPODBUDA ZA POSTAVITEV JASLIC 
 

Iz apostolskega 

pisma  

ČUDOVITO 

ZNAMENJE  

papeža  

Frančiška  

o pomenu  

in vrednosti 

jaslic.  
 

7. Postopoma nas jaslice pripeljejo do votline, kjer 

najdemo figurice Marije in Jožefa. Marija je mama, 

ki zre svojega otroka in ga kaže tistim, ki ga pridejo 

obiskat. Njena figurica nas vodi k premišljevanju o 

veliki skrivnosti, v katero je bilo vpleteno to dekle, 

ko je Bog potrkal na vrata njenega brezmadežnega 

srca. Na oznanilo angela, ki jo je prosil, naj postane 

Božja mati, je Marija odgovorila s polno in popolno 

pokorščino. Njene besede: »Glej, Gospodova slu-

žabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38), 

so za vse nas pričevanje, kako naj se v veri prepu-

stimo Božji volji. S tem »da« je Marija postala mati 

Božjega Sina, ne da bi izgubila svoje devištvo, am-

pak ga je po Njegovi zaslugi še posvetila. V njej vi-

dimo Božjo mater, ki svojega Sina nima samo zase, 

ampak vse prosi, naj poslušajo njegovo besedo in jo 

izpolnijo (prim. Jn 2,5). 
 

Ob Mariji je sveti Jožef, da bi obvaroval Dete 

in njegovo mamo. Običajno je upodobljen s palico v 

roki, včasih pa tudi drži svetilko. Sv. Jožef vrši zelo 

pomembno vlogo v življenju Jezusa in Marije. On je 

varuh, ki se nikoli ne naveliča varovati svoje dru-

žine. Ko ga bo Bog opozoril na Herodovo nevarnost, 

se bo brez oklevanja podal na pot v Egipt (prim. Mt 

2,13-15). Ko bo nevarnost minila, bo družino prive-

del v Nazaret, kjer bo prvi vzgojitelj dečka in mla-

dostnika Jezusa. Jožef je v srcu nosil veliko skriv-

nost, ki je ovijala Jezusa in Marijo, njegovo ženo. 

Kot pravičen mož se je vedno zanesel na Božjo voljo 

in jo izpolnjeval. (se nadaljuje) 

TRIKRALJEVSKI KOLEDNIKI 
 

Pri kar treh evangelistih najdemo enak Jezu-

sov stavek: »Pustite otroke in ne branite jim priti k 

meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo«. Na tem 

temelji tudi trikraljevsko koledovanje otrok, ko 

prinašajo Gospodovo sporočilo ljudem dobre vo-
lje. Bog je postal človek, da bi živel z nami in z 
nami nosil skrbi in težave. Koledniki kot trije kralji 

prinašajo na domove veselo oznanilo, voščilo in 
blagoslov. Tako ohranjajo star običaj, s katerim se 
izraža tudi naša solidarnost z revnimi in ubogimi. 
Darovi, ki jih te skupine župnijskih kolednikov zbe-
rejo, gredo Misijonskemu središču Slovenije za 
potrebe slovenskih misijonarjev.  

Tej akciji bi se letos rada pridružila tudi naša 
župnija z dvema skupinama kolednikov. Predvi-
doma bi obiskali domove na Prekorju in na našem 
Hudinjskem območju in sicer 3. januarja  popoldne 
ter 4. 1. cel dan. Tisti, ki bi jih bili pripravljeni spre-

jeti, sporočite v pisarni ali z SMS sporočilom na 

031 525 539 (župnik) ali 041 917 152 (Damijan), 

najkasneje do nedelje 29. 12., da se domenimo za 

čas obiska. Odprimo vrata svojih domov, poka-

žimo gostoljubje in krščansko dobrodelnost. 
 

Dogodek V DOMU SV. JOŽEFA 
 

Vabljeni na 100. izvedbo  gledališke predsta-

ve slovenskega pisatelja in Prešernovega nagra-
jenca Zorka Simčiča z naslovom ‘Leta nič, en dan 

potem’ v izvedbi Ljubiteljskega gledališča Teharje 
- Celje, ki bo v soboto, 28. decembra 2019, ob 

16. uri v Kardinalovi dvorani Doma sv. Jožefa. 
 

Dogodek V NAŠI KAPELI 
 

V nedeljo 5. januarja ob 16. uri bo v naši ka-
peli predstavitev filma o bl. Alojziju Grozdetu, 

kratek kulturni program in pogovor z avtorjem Da-

vidom Šipošem. To bo hvaležen spomin in pripo-

ročilo ob obletnici Grozdetovega mučeništva.    
  

 

 
 
 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Janez Kancij, duhovnik  

T Adam in Eva, prastarša  

S BOŽIČ – Gospodovo rojstvo  

Č Štefan, diakon-mučenec  

P Janez, apostol-evangelist  

S Nedolžni otroci, mučenci  

N Tomaž Becket, škof  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

POZDRAVLJANJE gradi 
mostove med ljudmi in je v 
različnih kulturah zelo raz-
lično. V Evropi je skoraj stan-
darden pozdrav stisk roke. 
To podajanje roke je nekoč 
pomenilo, da človek ni oboro-
žen in ni nevaren. Razni dik-
tatorji in politični sistemi so 
zahtevali svoj način pozdrav-
ljanja. Mednje gotovo sodi 
pozdrav zdravo, ki je bil zau-
kazan v šoli ob vstopu učite-
lja. Pozdrav mora biti svobo-
den in spoštljiv. Pri nas so 
nekdaj na pozdrav: dober 
dan, dober večer odgovarjali 
Bog (ga) daj. V tretjem vero-
učnem razredu vadimo po-
zdrav: hvaljen Jezus. V antiki 
je obstajal lep pozdrav: veseli 
se. Nadangel Gabrijel je tako 
pozdravil Marijo v njeni hiši v 
Nazaretu. V rožnem vencu 
tudi mi spoštljivo nagovar-
jamo Marijo z angelovim po-
zdravom. Pozdravno voščilo  
si namenimo tudi ob slovesu. 
Bogatejši izraz od nasvidenje 
je zbogom, kar pomeni tudi  
besedica adijo. Tudi bogo-
služje je zgrajeno iz mnogih 
pozdravov.  


