
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
6. do 12. 1. 2020 
   ponedeljek: TRIJE KRALJI  
8.00 za + Marijo Ramšak, obl. 

18.30 za + Majdo Brusnjak, 30. dan  

 torek:  
7.30 za zdravje in blagoslov 

 po namenu (Luče) 

18.30 za + Alojza Avžnerja, greg. 

 sreda:  
7.30 za + Alojza Avžnerja, greg.  

po namenu (Luče) 

18.30 na čast Don Bosku za  

  duhovno in telesno zdravje 

      četrtek:  
7.30 za + Alojza Avžnerja, greg. 

18.30 za + iz družin Trebše, Dreo 

     petek:  

7.30 za + Alojza Avžnerja, greg. 

18.30  za + Alojza Jančiča 

      sobota:  
7.30  

18.30 za + Alojza Avžnerja, greg. 

      NEDELJA 
8.00 za + Marijo Jelen in  

      Frančiško Poženel, obl. 

za + Alojza Avžnerja, greg. 

10.00 za + družini Guberac, Pivac 

za žive in rajne farane 

 
 

Zvezda kaže kraljem pot, kjer 

Gospod prebiva, kaže Kralja vseh 

dobrot, nanj vso luč razliva. 
 

Kvišku bratje, kvišku vsi,  

v hlevček pokleknimo in se s 

kralji svetimi Bogu poklonimo.  
 

OZNANILA: 
 

● Pevci mešanega pevskega zbora Don Bosko 

pogosto pomagajo doživeti naše praznike in 

obogatiti bogoslužje, za kar smo jim zares hva-

ležni. Hvala tudi za današnji božični koncert. 
 

● Danes popoldne ob 16. uri toplo vabljeni v to 

našo kapelo, kjer bo predstavitev in predva-

janje filma o bl. Alojziju Grozdetu Srce se ne 

boji. S tem bomo spoznali njegovo življenjsko 

zgodbo in obeležili dan, ko je prejel palmo 

mučeništva. Pridite in povabite še druge.  
 

● Jutri je praznik Gospodovega razglašenja.  Sv. 

maši bosta ob 8. uri in ob 18.30. 
 

● V četrtek po večerni sv. maši bo redno sre-

čanje bralk in bralcev Božje besede. 
 

● Prihodnjo nedeljo je praznik Jezusove krsta 

in liturgični sklep božičnega časa. Pri maši ob 

10. uri bo tudi obred prejema sv. krsta. Vsi pa 

se bomo zahvalili za svoje krstno prerojenje.   
 

● Obiska kolednikov ni bilo, ker je samo ena dru-

žina izrazila pripravljenost, da bi jih sprejela. 

Nehote se vsiljuje misel o podobnem zadržanju 

kot so ga imeli Betlehemčani. 
 

● Hvala otrokom, ki ste prinesli škatlico z darovi 

za lačne otroke. Drugi naj to storijo na jutrišnji 

praznik ali pri verouku ta teden.   
 

● Ta teden so znova redna veroučna srečanja. 
 

● V Domu sv. Jožefa bo od danes do konca 

januarja potujoča misijonska razstava, ki si jo je 

res vredno ogledati.   
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!!!5.!1.!!!!predstavitev!filma!o!bl.!A.!Grozdetu!
!!!!6.!1.! Gospodovo!razgla�enje!�!trije!kralji!!
!!!9.!!1.! sre"anje!bralcev!Bo�je!besede!!
!11.!1.! sre"anje!kolednikov!celjske!�kofije!
!12.!1.!! nedelja!Jezusovega!krsta!! !
!13.!1.! seja!�PS!
!
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BOŽJA BESEDA  
Sirahova knjiga 24,1-4.8-12 
Psalm!147!
Efežanom 1,3-6.15-18 

Janez 1,1-18 
 

 

Modrost poveličuje sama se-
be, sredi svojega ljudstva se 
hvali. »Pred vekom, od 
začetka, me je ustvaril in na 
veke ne bom nehala biti. V 
poveličanem ljudstvu sem se 
zakoreninila, v Gospodovem 
deležu, v njegovi dediščini.« 
 

Beseda je meso postala in 
se naselila med nami. 

 

Slavljen Bog in Oče Gospo-
da Jezusa Kristusa, ki nas je 
v nebesih v Kristusu blago-
slôvil z vsakršnim duhovnim 
blagoslovom: pred stvarje-
njem sveta nas je izvôlil v 
njem, da bi bili pred njego-
vim obličjem sveti in brez-
madežni. 
 

V začetku je bila Beseda 
in Beseda je bila pri Bogu 
in Beseda je bila Bog. Vse je 
nastalo po njej. 
!

 

 
 

Zgodba pripoveduje, da je kralj pred 

izročitvijo kraljestva enemu od sinov, oba 

preizkusil. V določenem času sta morala 

čimbolj napolniti prazno sobo. Prvi jo je 

polnil s slamo, v sobi drugega pa je kralj 

našel prižgano svetilko, ki je s svojo 

svetlobo napolnjevala sleherni kotiček.  

S čim vse smo v teh božično-novoletnih 

dneh polnili sobo življenja! A le luč Jezusa 

Kristusa, ki prodre v vsako temo, more 

blago in nevsiljivo razsvetliti človekovo 

bivanje. Le v njegovi luči zasije polno 

človeško dostojanstvo. Njim, ki jo 

sprejmejo, da moč, da postanejo Božji 

otroci, da postanejo res svetli in sveti. !
 



GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE - 6. 1.  
 

Izaija 60,1-6 
Psalm 72 
Efežanom 3,2-6 
Matej 2,1-12 

 

Kajti glej, temà pokriva zem-

ljo in meglà ljudstva, nad te-

boj, Jeruzalem, pa vzhaja 

Gospod in njegovo veličas-

tvo sije nad teboj. Narodi 

bodo prišli k tvoji luči, kralji 

k siju tvoje zarje. 
 

Gospod, vsi narodi ti bodo 

služili. 
 

Po razodetju mi je bila razo-

deta skrivnost, ki ljudem 

prejšnjih rodov ni bila raz-

krita, kakor je zdaj v Duhu 

razodeta njegovim svetim 

apostolom in prerokom, da 

so namreč pogani sodediči, 

soudje in soudeleženci ob-

ljube v Kristusu Jezusu, in si-

cer po evangeliju. 
 

Ko so modri zagledali zvez-

do, so se silno razveselíli. 

Stopíli so v hišo in zagledali 

dete z Marijo, njegovo ma-

terjo. Padli so predenj in ga 

počastíli. Odprli so svoje za-

klade in mu darovali zlata, 

kadila in mire. Ker so bili v 

sanjah opomnjeni, naj ne ho-

dijo k Heródu, so se po drugi 

poti vrnili v svojo deželo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TRIJE KRALJI – RAZGLAŠENJE 

Danes je 3. 

sveti večer. V 

spomin na mo-

dre z Vzhoda, 

ki so se prišli s pomočjo 
zvezde vodnice poklonit novorojenemu Kralju in 

mu prinesli darila, tudi mi počastimo Jezusa in 
blagoslovimo svoja stanovanja. To storimo z 

blagoslovljeno vodo in kadilom, ki ga nalo-

žimo na žerjavico, oziroma žareče oglje. Na 

vrata damo nalepko ali napišemo s kredo 
20+G+M+B+20. Kratice, ki so obenem začet-
nice imen treh kraljev, pomenijo prošnjo za bla-

goslov hiše v tem letu. Prav tega bomo potrebo-

vali vse leto. 

Po kakšni poti smo mi prišli ali še prihajamo 
k Jezusu? Gotovo najprej po Božjem načrtu in 
vabilu. Na cestah se ravnamo po kažipotih ali 
po sodobnih navigacijskih napravah. Na du-

hovni poti pa nas vodi Sveti Duh, ki prižiga luč 
vere  in nas pripravlja za prejem Božje milosti. 

Modri so se drugačni in po drugi poti vrnili 

domov. Tudi nas vsako iskreno srečanje z Je-
zusom spreminja, bogati in osrečuje. Od njega 
odhajamo z darovi, ki jih svet ne more dati. Mir 

srca in duše je dar božične skrivnosti. Bog se je 
zavezal, da bo po svojem Sinu Jezusu priskrbel 

odpuščanje naših dolgov, grehov in podaril 

večno življenje v nebeškem kraljestvu. Seveda 
pod pogojem, da smo to pripravljeni sprejeti. Si 

želimo resnično dobro? Kaj bi moglo biti bolj-

šega od tega, kar nam ponuja Bog! 
 

SREČANJE KOLEDNIKOV 
 

   V soboto 11. januarja bo v našem Don Bosko-

vem centru srečanje kolednikov celjske škofije. 
Iskrene čestitke in zahvala za opravljeno pleme-

nito delo v korist slovenskim misijonarjem!  

OGLEDALO ŽUPNIJE 
 

V preteklem letu je v naši župniji bilo kršče-
nih 7 otrok. 8 otrok naše župnije pa je bilo kr-
ščenih drugod. 9 veroučencev je prejelo zakra-

ment sv. birme. K prvi sv. spovedi in obhajilu 

je pristopilo 17 otrok. Za zakrament sv. zakona 

se je pri nas pripravil 1 par, poroka pa je bila 

drugje. S krščanskim pogrebom smo se poslo-

vili od 13 župljanov. 
Pri verouku imamo okrog 100 učencev, a 

malo jih prihaja k maši, kar pomeni, da ne pri-

hajajo niti njihovi starši.  Nedeljske sv. maše se 

povprečno udeleži okrog 180 faranov. K dvem 

delavniškim mašah pride okrog 20 ljudi. V žup-
niji je bilo razdeljenih 11 tisoč sv. obhajil.  

Na poletnem oratoriju in varstvu je bilo 

okrog 250 otrok, za katere je skrbelo nad 50 ani-

matorjev. 16 mladih se je udeležilo postnih du-
hovnih vaj, enako tudi Stične mladih.  

 

O KRŠČANSKEM POGREBU 
 

Škofje so na seji Slovenske škofovske kon-

ference novembra lani podali pojasnilo glede 

žarnih pogrebov z raztrosom. Leta 2016 so na-

mreč od Kongregacije za nauk vere iz Vatikana 
prejeli navodilo, da »raztros pepela v zrak, zem-

ljo ali vodo« ni dovoljen, da se s tem izognemo 

nekrščanskemu pojmovanju življenja, telesa in 
smrti. Upoštevajoč navedene določbe škofje 
določajo, da voditelj pogreba v mrliški vežici, 
cerkvi ali na drugem primernem mestu ob 

žari pokojnika pred samim raztrosom opravi 

ustrezen del pogrebnega obreda in ga tam 

zaključi. Voditelj pogreba ne sme prisostvovati 

prenosu pepela pokojnika na mesto raztrosa in 

pri dejanju raztrosa. Ne pozabimo pa na molitev 

za rajne, zlasti pred kremacijo, in na daritev sv. 

maše ob 8. in 30. dnevu ter obletnicah. 

 
 

 

  

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Gašper, Miha, Boltežar, kralji 

T Rajmund, duhovnik  

S Severin, opat  

Č Julijan, mučenec  

P Gregor Niški, škof 

S Pavlin Oglejski, škof  

N Jezusov krst  
 

SVETA ZNAMENJA  
 

PREJEM SV. OBHAJILA 
je najsvetejši osebni trenu-
tek. V nekem navodilu iz 4. 
stol. beremo: »Ko pristopiš 
k obhajilu, napravi levo roko 
za prestol desnici, ki bo pre-
jela Kralja. Potem napravi 
roko votlo in sprejmi Kristu-
sovo telo in ob tem reci: 
Amen. Nato z vso skrbnos-
tjo posveti svoje oči, katerih 
se dotakneš s svetim Tele-
som. Zaužij ga ... Nato ča-
kaj na molitev in se zahvali 
Bogu, da te je imel za vre-
dnega takih skrivnosti.« Ka-
sneje je v Cerkvi prišlo v na-
vado, da so zaradi velikega 
spoštovanja delili obhajilo 
samo v usta. Vedno velja, 
da mora biti prejemnik no-
tranje razpoložen in duhov-
no pripravljen. Kdor je obte-
žen z velikim grehom, ne 
sme pristopiti h Gospodovi 
mizi, ne da bi se prej pri 
spovedi spravil z Bogom, s 
Cerkvijo in s samim seboj. 
Obhajilo lahko prejmemo 
stoje ali kleče, a zbrano in 
spoštljivo.   

ki so se pr


