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NEDELJA B O Ž I Č   -   GOSPODOVO ROJSTVO        

25.12.      
 

ob 24h polnočnica – maša za rajne Pečnikove in Glušičeve 
ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za dva r. Štefana Vovk in vse Rednakove 

ob 10h    za +Štefana Centrih ter r. Pogoršek in Novak     
Ponedeljek  ŠTEFAN, prvi mučenec – po maši ob 10h blagoslov konj                    

26.12.                 ob 10h    za +Jožeta in Jožefo Podvršnik, obl.  
ob 12h    za zdravje in v dober namen (Žolnirjevi in Štampetovi) 

Torek Janez, apostol in evangelist                (blagoslov vina)                                                     
27.12.            ob 17h    na Pernovem  za +Jakoba in Pavlo Grobelnik, obl. 

Sreda Nedolžni otroci                                                                                                                        
28.12.       ob 7h      za +Antonijo in Franca Mirnik, obl.                

ob 12h    pogrebna maša in pogreb +Jožefe Tepeš   

Četrtek Tomaž Becket                                                                                                                                                     
29.12.       ob 7h      za +Marijo in Rudolfa Veber, obl.  

Petek Sveta družina                                                                                                                                                                                    
30.12. ob 17h    za +Antona in Ivano Volf, obl.                             

              ob 18h    BOŽIČNI KONCERT 
Sobota Silvester, papež                             
31.12.          ob 7h      za vse dobrotnike cerkve in župnije     
NEDELJA MARIJA, BOŽJA MATI - NOVO LETO          

01.01.2012 
 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  za +Vinka in Nežo Štefančič, obl. 
ob 10h    za +Ferdinanda Videnšek, obl.                     

 



 
* Naš mešani cerkveni pevski zbor bo priredil božični koncert v petek,                            
30. decembra, ob 18. uri. Sodeloval bo tudi cerkveni otroški pevski zbor naše župnije.  
Vstopnine ni, prosijo pa za prostovoljne prispevke, ki jih bodo namenili za nove orgle,             
ki so v željah in načrtih za bodočnost.  
 
* Po Novem letu bom v mesecu januarju hodil po obiskih in blagoslovih hiš in 
družin,  kjer sem bil nazadnje pred dvema letoma: Galicija, Železno, Pirešica, Gorica.                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                     (Janko, župnik)   
 
************************************************************* 
 
                          MISLI OB BOŽIČNEM PRAZNIKU            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
Jaslice v župnijski cerkvi 

 
Mnogokrat in na mnogotere načine je nekdaj Bog govoril očetom po prerokih, slednjič te dni nam je 
govoril po Sinu. 
Ta sin je Beseda, ki se je učlovečila in rodila iz Device Marije. S tem dejanjem, v katerem vidimo 
Božjo ljubezen, je človeška zgodovina dosegla vrh. Bog je stopil v zgodovino človeškega rodu in kot 
človek postal njena oseba, eden izmed množice in hkrati edinstven. Poglejmo samo njegovo življenje. 
Na začetku otrok kakor toliko drugih. V triintridesetih letih taka eksplozija dobrote. Človek ne more 
živeti brez ljubezni. Sam sebi ostane nerazumljiv; njegovo življenje je brez smisla, če ni v njem 
ljubezni, če ljubezni ne izkusi in si je ne prisvoji, skratka, če ljubezni ni deležen. Prav zaradi tega 
šele Kristus Odrešenik razodene človeka človeku. V njem šele človek najde svojo veličino, 
dostojanstvo in svojo lastno ceno.  Povezan s Kristusom, človek spet pride do veljave in je nekako 
ponovno ustvarjen. Če se človek hoče spoznati v globinah, se mora napotiti h Kristusu – s svojimi 
stiskami in dvomi, s svojo slabostjo in grešnostjo, s svojim življenjem in smrtjo.  
Brat, sestra! Božič naju vabi, naj se znova rodiva. Premisliva skupaj: ali ne bi mogla v svoji družini 
izboljšati svojega odnosa s člani; ali ne bi morda imela lahko bolj spoštljivega odnosa do starejših, 
brez katerih tudi naju ne bi bilo, ali ne bi prijazno sprejela ali pozdravila človeka, ki ga srečava? 
 
                                                                                                                                                                                           Po: Bogoslužno leto B 
 

 
O sveti Božič, praznik 

naš,  
ki nam veselja tol'ko 

daš, 
ohrani nam veseli čas  

in hudega obvaruj nas! 
 

 

 
Blaženi Anton Martin Slomšek 
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