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

NEDELJA SVETE
26. 12.
2021
DRUŽINE
NEDELJA ŠTEFAN, diakon in mučenec
27. 12.,
JANEZ, evangelist
BOŽIČNA OSMINA
ponedeljek
28. 12.,
Nedolžni otroci
torek
BOŽIČNA OSMINA
29. 12.,
Tomaž Becket, škof
sreda
BOŽIČNA OSMINA

7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Silva Bergant
1000 +Ciril Markelj, obl.
+Ana Potrebuješ
1800
+Cirila Obed, obl.
7 0 0 -po namenu (K.L.)
1800 +Mihaela Stržinar, obl.; +Anton Strojan, obl.
+Pavle Lavrinec, obl.
1800
+Metka Trojar

30. 12.,
četrtek

Feliks, papež

1800

Silvester, papež

1800

31. 12.,
petek
1. 1. 2022,
sobota

NOVO LETO

BOŽIČNA OSMINA

DRUGI SVETI VEČER

MARIJA SVETA
BOŽJA MATI
slovesni praznik

2. 1.
2. NEDELJA PO
2022
BOŽIČU
Bazilij in Gregor, C. uč.
NEDELJA
PRESVETOJEZUSOVOIME,
3. 1.,
ponedeljek
Genovefa, devica
4. 1,
Angela, redovnica
torek
5. 1.,
Milena, devica
TRETJI SVETI VEČER
sreda
GO S PO D O VO
6. 1,
RAZ GL AŠ E N J E
četrtek
Gašper, Miha, Boltežar
7.1,
Rajmund, duhovnik
prvi petek
8. 1.,
prva sobota
9. 1.
2022
NEDELJA

Severin, opat
NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA
Julijan, mučenec

80 0
10 0 0
1800
70 0
80 0
1000
1800
70 0
1800
1800
80 0
1800
70 0
1800

+Milka Štibilj, 30. dan
-v zahvalo za zdravje v družini
-v zahvalo Bogu za varstvo in vse milosti
+Angela Gaber, obl.
-v čast in priprošnjo Božji Materi Mariji
-za Cerkev in domovino ter mir v svetu
-za zdravje
-za župljane in dobrotnike
++starši in brat Camlek
+Veronika Hostnik, obl.; +Ivana Železnik
+Anica in Peter Simonič
+Anton Bambič
+Milan Matos, obl.
+Ana Emeršič, 30. dan; -po namenu (B)
+Manca Šubic, obl.
+Peter in Alojzija Hafner
+Jože Rupnik
+Stanko Jesenovec, obl.
++starši Franko (Klobovsova)
-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu
+Marjeta Guzelj, obl.

7 0 0 -v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
1800 +Marija Setnikar, obl.
7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Marjanca Potrebuješ, obl.
+Tomaž in Roza Pirc
1000 +Polde Prevodnik st., obl. (Brode 3)
+Andrej Fojkar ml., obl.
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Molitev za družino
Jezus, Marija in Jožef,
v vas zremo sijaj
resnične ljubezni,
na vas se
z zaupanjem obračamo.
Sveta nazareška Družina,
daj, da bodo tudi naše družine
prostor občestva in molitve,
pristne šole evangelija
in majhne domače Cerkve.
Sveta nazareška Družina,
naj družine nikoli več ne
doživijo nasilja, zapiranje
vase in razdeljenosti,
naj vsi, ki so bili ranjeni ali
pohujšani, kmalu najdejo
tolažbo in ozdravljenje.
Sveta nazareška Družina
naj v nas znova prebudi
zavest o svetosti in
nedotakljivosti družine, o
njeni lepoti v božjem načrtu.
Jezus, Marija in Jožef,
prisluhnite in uslišite naše
molitve. Amen.
- - -

Družina mora biti vir svetlobe,
ki razsvetljuje temo sveta.
Ko bi le bilo več družin takšnih,
bi svet postal ena velika,
srečna družina,
polna svetlobe in upanja.
(François X. Nguyen van Thuan)
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Tri besede v družini
Po Božiču nas bogoslužje vabi, da usmerimo
svoj pogled na Sveto Družino: Jezusa, Marijo in
Jožefa. Lepo je razmišljati o dejstvu, da je Božji
Sin hotel imeti potrebo, kakor vsi otroci, po
toplini družine. Jezusova družina je zgled, v
katerem lahko vse družine sveta najdejo varno
točko in zanesljiv navdih. Med zidovi nazareške
hiše se je odvijalo Jezusovo otroštvo, obkroženo
z materinsko pozornostjo Marije in Jožefovo skrbjo,
v katerima je Jezus lahko videl Božjo nežnost.

Res je, da so v vsaki družini problemi, zaradi
katerih se včasih prepira. Eno stvar bom
rekel. Če se v družini prepiramo, naj bo tako,
da se ne konča dan, ne da bi se pomirili. In
veš zakaj, ker je hladna vojna naslednjega
dne zelo nevarna in ne pripomore k ničemur.
V družini so tri besede, ki jih je potrebno vedno
ohranjati. Prva: »Smem?«, da ne vstopam
vsiljivo v življenje drugih. Druga beseda:
»Hvala«. Številne pomoči in usluge, ki jih
prejmemo naj vedno spremlja zahvala.
In potem je tista, ki jo je najtežje izgovoriti:
»Oprosti«. Mi namreč vedno počnemo slabe
stvari in včasih se kdo počuti prizadetega.
Zaradi tega: »Oprosti mi!« Ne pozabite teh treh
besed: »Smem?, Hvala in Oprosti.« Če so v družini
te besede, gre ta družina dobro naprej.
papež Frančišek

NEDELJA SVETE DRUŽINE

26. 12. 2021

Bog povrni vsem, ki ste prispevali k lepemu skupnemu praznovanju Božiča v
naši župniji in vsem, ki ste dobroto in mir Novorojenega ponesli bolnim, ostarelim,
žalostnim, osamljenim … Hvala za postavitev jaslic v cerkvi in na Mestnem trgu, za
vse sodelovanje pri svetih mašah, pa tudi, da dovolite Jezusu, da prihaja tudi v vaše
domove (po molitvi, odpuščanju in dobroti) in v vaša srca (po Božji besedi, spovedi,
obhajilu ...). Bog lonaj tudi vam otroci, ki ste že prinesli k jaslicam v cerkev vaš dar, ki
ste ga v adventu pripravljali za revne otroke v misijonih … in vsem, ki boste to še storili.


2. NEDELJA PO BOŽIČU

2. 1. 2022

Bog povrni prizadevnim kolednikom za izvedeno koledovanje in vsem
velikodušnim dobrotnikom za darove namenjene našim misijonarjem.
Hvala tudi za vsa izrečena in poslana voščila ter vso dobroto in podporo.


V

tem tednu bo zopet redni verouk.
V

 Danes vas bodo obiskali KOLEDNIKI. Bog vam povrni za vaša odprta srca in

sredo, 5. januarja, bo TRETJI SVETI VEČER.
Zopet se zberemo k molitvi rožnega venca in
blagoslovu doma. Bogu se zahvalimo za vse, ki
so nam posredovali vero, in da smo tudi sami
vključeni v to poslanstvo.

Božična osmina - ves teden je eno samo praznovanje BOŽIČA. Slavimo
Božjo Ljubezen, ki se je sklonila do nas in zaživela med nami. Povabljeni k sveti maši.

V

dlani, ko boste z darovi pomagali slovenskim misijonarjem, ki bodo tako prinašali
upanje ljudem, ki živijo v revščini in stiskah - in bodo vedeli, da niso pozabljeni.


četrtek, 6. januarja, bo slovesni praznik
GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA. Pri sveti maši
ob 18. uri bomo s koledniki sklenili letošnjo
TRIKRALJEVSKO AKCIJO.

Ta teden otroci nimate verouka. Doma se zbirajte k molitvi ob jaslicah, radi
pa pridite (s starši) tudi v cerkev k sveti maši, da skupaj slavimo Boga za
njegovo ljubezen, luč in mir, ki se nam podarja v Jezusu Kristusu.


V petek, 31. decembra, bo zaključek leta in DRUGI SVETI VEČER. Doma se
zberemo k molitvi rožnega venca, pokropimo in pokadimo domove ter zapojemo katero od božičnih pesmi. Povabljeni tudi k sveti maši, da se zahvalimo
Bogu za vse, kar nam je bilo dano preživeti v moči Njegove milosti.




Na SILVESTROVO vabljeni na ROMANJE V CRNGROB. Ob 21.45 se bo
pričelo romanje od Marijine kapelice pod cerkvijo
v Stari Loki k Mariji v Crngrob, kjer bo ob 23. uri
sveta maša.
V soboto, 1. januarja, bo slovesni praznik MARIJE,
SVETE BOŽJE MATERE in NOVO LETO. Radi se priporočimo Mariji za zdravje, mir in blagoslov v letu v
katerega vstopamo, pa tudi, da bi v srcu nosili božji
mir in ga širili med ljudmi s katerimi se srečujemo.
Pregovor pravi 'Z Bogom začni vsako delo, da bo
dober tek imelo.' Začnimo s sveto mašo tudi novo leto.


ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI je pol ure pred sveto mašo.
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV:
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je
- 30. december: ZA NEROJENE OTROKE,
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.
- 6. januar: ZA DUHOVNE POKLICE.



V četrtek in petek, bova duhovnika obiskala bolnike in starejše.

Prvi petek in prva sobota bosta v tem tednu. Vabljeni k sveti maši.
Na prve sobote ste vabljeni k molitvi ob 17h v župnijsko cerkev (po
Marijinem naročilu v Fatimi) za rešitev duš pred pogubljenjem, v tolažbo
Jezusovemu in Marijinemu Srcu ter za papeža in Cerkev. Zvečer ob 19h
pa je slavljenje pred Najsvetejšim v kapucinski cerkvi sv. Ane.


Danes teden, 9. januarja, bo nedelja Jezusovega krsta. Po 10. maši bo
krščevanje (priprave v torek, 4. januarja, ob 16.30 v župnišču). Predhodno
se prijavite oz. oglasite v župnišču.


Januar je MESEC VERSKEGA TISKA. Vabljeni k
naročilu Družine, Ognjišča, Magnifikata, Božjega
okolja, Besede med nami …


Lahko postanete tudi milijonar dobrote, če prinesete celoletni dar (6 EUR) za pomoči potrebne.


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. Glede morebitnih
sprememb, spremljajte navodila pristojnih služb in spletno stran župnije.

