BOGOSLUŽNI RED
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.

12. 12.
2021
NEDELJA

3. ADVENTNA
NEDELJA
(gaudete)

13. 12.,
ponedeljek

Lucija, mučenka

14. 12.,
torek

Janez od Križa,
cerkveni učitelj

15. 12.,
sreda

bl. Drinske mučenke

16. 12.,
četrtek

Albina, mučenka
ZAČETEK BOŽIČNE
DEVETDNEVNICE

17. 12.,
Lazar iz Betanije
petek
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
18. 12.,
Vunibald, minijonar
sobota
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
4. ADVENTNA
19. 12.
NEDELJA
2021
Urban V., papež
NEDELJA
20. 12.,
Evgen, mučenec
ponedeljek BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
21. 12,
Peter Kanizij, duhovnik
torek
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
22. 12.,
Frančiška Cabrini, red.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
sreda
23. 12,
Janez Kancij, duhovnik
četrtek
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
24.12.,
petek
25. 12.,
sobota
26. 12.
2021
NEDELJA

Adam in Eva
PRVI SVETI VEČER

BOŽIČ

GOSPODOVO ROJSTVO
zapovedani praznik

NEDELJA SVETE
DRUŽINE
ŠTEFAN, diakon in mučenec

7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Ivica in Matevž Demšar
1000 +Jožef Krmelj, obl.; +Janez Bernik, obl.
+Vlado in mama Marica Pečnik
+Janko in Marko Mohorič ter Janez Ferlan
1800
++družina Šolar in Šmid
0
0
7
-po namenu (K.L.)
1800 +Frančiška Kožuh, 30. dan
-v zahvalo za srečno obnovo
++družina Hafner (Tavčarjeva)
1800
+Jože Demšar; +Jure Simonič
0
0
7
-v zahvalo za dobrotnike in sorodnike
1800 +Ana Emeršič, 7. dan
+Jože in Ana Tavčar
0
0
7
+Frančiška Ogrič, obl.
1800 +Rajko Pretnar, obl.
7 0 0 +Tomaž Pirc
1800 +Anton Jankovec
7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Blaž Čarman, obl.
1000 +Pavla in Franc Kržišnik
7 0 0 +Slaviša Stanisavljević, 30. dan
1800 +Franc in Frančiška Bergant (Sv. Ožbolt)
7 0 0 +Ana Kožuh
1800 ++starši Košir
7 0 0 -po namenu
1800 +Ivanka in Janko Kandiž
7 0 0 +Janko in Marko Mohorič
1800 +Kristijan Pečnik
-po namenu
70 0
+Franc in Katarina Omejc, obl.
00
18
-v zahvalo za zdravje ter Marijino in Božje varstvo
00 0 0 -za župljane in dobrotnike
7 0 0 -v priprošnjo in zahvalo Mariji
8 0 0 +Jakob Rajšek
1000 +Terezija Šinkovec
7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Silva Bergant
1000 +Ciril Markelj, obl.
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Božji nam je rojen Sin
Božji nam je rojen Sin,
o radujmo se.
K nam je prišel
iz višin, veselimo se.
Iz prečiste Deve,
rodbine kraljeve.
Božji nam je rojen Sin.
Davno že prerokovan,
o radujmo se.
Beli je zagledal dan,
veselimo se.
Iz prečiste Deve,
rodbine kraljeve.
Božji nam je rojen Sin.

Leto XLIV, št. 25
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Dete v jaslicah je naš Rešitelj
Naš Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuje
vsakega človeka, si je iz Device Marije privzel
telo in postal naš spremljevalec k Očetu v
nebesih. On je Beseda, ki jo Cerkev oznanja, da
bi na tej poti po njej vsi imeli življenje v obilju.
Dete v jaslicah je Rešitelj, ki prežene sleherno
temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga
upanje. Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi
vredni, da živimo: rojeni in še nerojeni, zdravi in
bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni
in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje
Deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami in
nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To nas
nagiba k spremembam – ne v grožnjah in nasilju,
temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni.

Bog se učlovečil je,
o radujmo se.
Da bi nas odrešil vse,
veselimo se.
Iz prečiste Deve,
rodbine kraljeve.
Božji nam je rojen Sin.
Božič nas zato ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in kam gremo.
Kot bratje in sestre v Kristusu smo sinovi in hčere življenje ljubečega Boga, ki
nam je namenil neskončnost bivanja pri sebi.
Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in
izseljencem, bratom in sestram v
Evangeličanski in Pravoslavni cerkvi ter tudi pripadnikom drugih ver, še posebej pa
bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, izrekamo škofje svojo sočutno bližino in v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj
bodo božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. V novem letu želimo več medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro.
BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2021: Peter Štumpf, murskosoboški škof

3. ADVENTNA NEDELJA (gaudete)

12. 12. 2021

Otroci, povabljeni, da skupaj s starši berete adventni koledar in
zbirate darove za misijone, ki jih boste na Božič prinesli k jaslicam v
cerkev kot vaš dar Jezusu.


V

četrtek, 16. decembra, bomo pričeli z BOŽIČNO DEVETDNEVNICO.
Pri večernih svetih mašah bo najprej procesija s kipom Marije in Jožefa
ter svečkami, ki jih boste nosili otroci - pridite vsaj pet minut pred
sveto mašo pred glavni vhod cerkve. Otroci boste s prisotnostjo prinašali luč med nas in vodili ovčke do Betlehemskega hlevčka.
 Od četrtka dalje boste otroci pri verouku pristopili k sveti spovedi pred

božičnimi prazniki (veroukarji od 1.-3. r. pa imate še redni verouk).

4. ADVENTNA NEDELJA
 Lepo

povabljeni k obhajanju BOŽIČNE DEVETDNEVNICE v župnijski
cerkvi vsak dan ob 18. uri pri sveti maši, pa tudi k molitvi doma.
V

petek bo PRVI SVETI VEČER. Ob 18. uri bo božična igra, nato pa
sveta maša h kateri ste povabljeni tisti, ki opolnoči težko pridete v cerkev.
Sveti večer praznujmo tudi doma. Med molitvijo rožnega venca blagoslovimo
(pokadimo in pokropimo) dom in zapojmo
katero od božičnih pesmi.
Ob 23.30 se zberemo v cerkvi, ko nas bo
glasbeni recital uvedel v skrivnost Božične
noči. Ob polnoči bo sveta maša v čast
Jezusovemu rojstvu - POLNOČNICA.
 V soboto bo BOŽIČ

 Pobožnost 'Marijo nosijo' bo letos potekala na način, da se v času božične

devetdnevnice vsak večer zbirate k molitvi (vsaj desetke) rožnega venca ob
vašem domačem Marijinem kipcu ter ob adventnem venčku. Marijin kip lahko
potuje po sobah oz. prostorih vašega doma in vsak dan 'prenoči' pri drugem
družinskem članu. Naj nas ta pobožnost spodbudi in nam pomaga, da bomo na
Jezusov prihod dobro pripravili tudi svoja srca - v sveti spovedi, molitvi in dobroti.
V soboto, 18. decembra, bo po večerni sveti maši (do 20. ure) MOLITEV PRED
NAJSVETEJŠIM in MOŽNOST ZA SVETO SPOVED - za mlade in druge verne.


KOLEDNIKI vas bodo obiskali v nedeljo, 26. decembra. Tisti, ki na novo
želite, da obiščejo tudi vas, ob izhodu vzemite prijavnico in jo do prihodnje
nedelje, 19. decembra, izpolnjeno oddajte v nabiralnik župnišča.


Zadaj v cerkvi lahko dobite kadilo in oglje ter natočite blagoslovljeno
vodo za blagoslov vaših domov na svete večere. Od 4. adventne nedelje dalje
pa lahko pri strani ob jaslicah dobite tudi betlehemsko LUČ MIRU.




Prispele so MOHORJEVE KNJIGE. Naročniki jih dobite v župnišču.

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
je pol ure pred sveto mašo.

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.
- 16. december: ZA DOMOVINO,
SVETOPISEMSKA SKUPINA
- 23. december: ZA OTROKE in DRUŽINE.
- sreda po maši v župnišču.

19. 12. 2021

- GOSPODOVO

ROJSTVO, zapovedan in slovesni
praznik. Božični dan preživimo
doma, s sveto mašo pa pokažimo
ljubezen Bogu, ki je Emanuel - Bog z nami. Otroci s seboj k maši
prinesite darove, ki ste jih v adventu zbirali za lačne otroke.
 Prihodna

nedelja, 26. decembra, bo NEDELJA SVETE DRUŽINE.
Pri 7. maši bo blagoslov soli (ob godu
sv. Štefana), pri 8. in pri 10. sveti maši
pa blagoslov malih otrok.
Od 11.30 dalje bo na to nedeljo v naši
župniji potekalo tudi KOLEDOVANJE.
Bog vam povrni za vse vaše velikodušne
darove, za podporo župniji in duhovnikom,
kot tudi za lepo sodelovanje pri božični
devetdnevnici, vso pomoč in molitveno
povezanost. Naj tudi v vaša srca in
domove Novorojeni prinese Božje ljubezni
in miru, vam želimo vaši duhovniki.


Vsi starejši od 12 let, ko pridete v cerkev, imejte s seboj osebni dokument in
dokazilo o PCT, nosite masko in ohranjajte medsebojno razdaljo. Kazni za
kršitve so silno visoke. Kdor ne more priti k sveti maši, naj jo spremlja preko medijev, oz. moli rožni venec in bere dnevno Božjo besedo.

