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Odprimo srca in sprejmimo Odprimo srca in sprejmimo 
NovorojenegaNovorojenega     

 

Božič je praznik rojstva Božjega sina. Lukov 
evangelij skoraj mimogrede pove, da za sveto 
družino v prenočišču ni bilo prostora (Lk 2,7).  
Temu dejstvu se čudimo. Morda je bil vzrok za to 
pomanjkanje sočutja ali strah pred tujci, lahko je 
bil razlog tudi v neobčutljivosti za stisko bližnjega. 
Ob tem se samo od sebe pojavi vprašanje, kako 
bi bilo, če bi Jožef in Marija potrkala na naša 
vrata. Bi našli prostor zanju in bi ju sprejeli?  
Na videz naključno novico o pomanjkanju prenočišča, 
ki je sveto družino prignala v hlev, evangelist 
Janez poglobi in poudari, da je prišel med svoje, 
vendar ga njegovi niso sprejeli (Jn 1,11). 
Božič nas vabi, da se 
ustavimo, pomislimo 
nase in na svoje življenje. 
Kakšni so odnosi, koliko 
časa si vzamemo za družino, 

zase in za Boga? Kako praznujemo? Pomembno je, da 
prepoznamo Njegov prihod in da praznovanje v nas 
obrodi duhovne sadove, za kar moramo odpreti vse čute 
in pogled v luči vere. Spodbudo za spremembo in rast lahko 
najdemo pri sv. Pavlu, ki poudarja, naj se ne prilagajamo 
temu svetu, ampak se preobražamo z obnovo svojega 
uma, da bomo lahko spoznavali, kaj hoče Bog, kaj je 
dobro, njemu všeč in popolno (Rim 12,2). 
Sv. Pavel govori o prenovi naše notranjosti. Spreobrnjenje, h kateremu smo 
povabljeni, mora segati v globino našega odnosa z resničnostjo o nas samih. 
Prosimo Gospoda, da bi postali pozorni na njegovo navzočnost, da bi slišali, kako 
tiho, a vztrajno trka na vrata našega bitja. Molimo, da bi v notranjosti ustvarili 
prostor zanj. Prosimo, da bi Novorojenega prepoznali v tistih, po katerih nas 
najbolj nagovarja; to je po otrocih, trpečih, beguncih, obrobnih in revnih tega sveta. 
 

V imenu slovenskih škofov vsem želim blagoslovljen Božič. Naj nam praznovanje 
rojstva Božjega sina prinese miru, veselja in novega upanja. 
                                                 BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2022: msgr. dr. Andrej Saje  
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2 0 2 2  
NEDELJA 

3. ADVENTNA 
NEDELJA 
(gaudete) 

 

Damaz I., papež 

70 0  

800 

 
1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Manda in Jozo Grgić,  obl .  
+Matevž in Ivica Demšar  
+Pavla in Franc Kržišnik  
+Janez Bernik, obl. (Fužinska ul.)  

12. 12., pon. Amalija, mučenka 1800 ++starši Končan (Malenski vrh); -v zahvalo 
13. 12.,   
torek 

Lucija, mučenka  
70 0  

1800 

-za zdravje 
++starši Grad 

14. 12.,  
sreda 

Janez od Križa,  
cerkveni učitelj 

1800 +Mirko Božnar, 7. dan; -po namenu (B) 
-v čast nadangelu Mihaelu 

15.  12.,   
četrtek bl. Drinske mučenke 1800 ++starši Pirc  

+Marjeta in starši Guzelj  

16. 12.,  
petek 

Albina, mučenka 
ZAČETEK BOŽIČNE 
DEVETDNEVNICE 

70 0  

1800 
-za zdravje (C) 
+Rajko Pretnar, obl. 

17. 12.,  
sobota 

Lazar iz Betanije 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

70 0  
1800 

++starši Dolenc 
-za zdravje in blagoslov družine  

18. 12. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 

4. ADVENTNA 
NEDELJA 

Vunibald, misijonar 

70 0  

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike; +Blaž Čarman, obl. 
++starši in brat Camlek 
+Janez Debeljak 

19. 12., 
pon. 

Urban V., papež 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

70 0  

1800 
++starši Pintar 
-v zahvalo 

20. 12.,   
torek 

Evgen, mučenec 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

70 0  

1800 

+Francka Mrak (I) 
+Franc in Frančiška Bergant (Sv. Ožbolt) 

21. 12.,  
sreda 

Peter Kanizij, duhovnik 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

70 0  

1800 

-v zahvalo sv. Antonu 
+Dušan Ivko, obl. 

22.  12.,   
četrtek 

Frančiška Cabrini, red. 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

70 0  

1800 
-v zahvalo (P) 
+Franc Omejc, obl. 

23. 12.,   
petek 

Janez Kancij, duhovnik 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

70 0  

1800 

+Janko Dolenc 
+Janko in Ivanka Kandiž  

24. 12., 
sobota 

Adam in Eva 
PRVI SVETI VEČER 

70 0  

1800 
-po namenu 
+Franci Šmahel, obl. 

25. 12. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

BOŽIČ 
GOSPODOVO ROJSTVO 

zapovedani praznik 

000 0  
70 0  

80 0  

1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Rudi Bonča, obl.  
+Jakob Rajšek  
+Ciril Markelj, obl.; +Terezija Šinkovec 

26. 12., 
ponedeljek 

ŠTEFAN, diakon, mučenec 
BOŽIČNA OSMINA 

800 

1000 

+Silva Bergant 
+Ivana Železnik, obl. 
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DETE RAJSKODETE RAJSKO  
 

Dete rajsko, dete sveto, 
o preljubi Jezus naš! 
Pridi k nam, saj trde jasli  
v mrzlem hlevčku imaš. 
 

Glej srce te vabi vroče: 
pridi, pridi, večni Kralj! 
Daj nam mir in tisto srečo,
 ki si jo pastirjem dal. 
 

Rajsko srečo nam obetaš,  
če ponižni, čisti smo. 
Izpremeni naša srca, 
da podobna tebi so. 
 

Kakor nekdaj v Betlehemu
 v srcu bo odmeval glas: 
slava večnemu v višavi, 

ki se je rodil za nas! 

Darovali za maše (oddane): +MIRKO BOŽNAR: 3 mama, sestra in brat z družinama, 1 Cene, 1 
Peter, 2 Martin in Beno, 1 Pavle Demšar (Log), 1 Anica Ziherl ter 2.500€ za cerkev v Bodovljah.  



  

3. ADVENTNA NEDELJA 3. ADVENTNA NEDELJA --  GAUDETEGAUDETE   

 

 Ob nedeljah ste po 7., 8. in po 10. sveti maši dobrodošli v župnišču 
na klepet, kakšno kavico ... otroci pa na ročni nogomet in namizni tenis . 
 

  Otroci, povabljeni, da skupaj s starši berete adventni koledar in zbirate 
darove za misijone, ki jih boste na Božič prinesli v cerkev kot vaš dar Jezusu. 
Hvala tudi vsem, ki ste se že odzvali povabilu v akciji KUPIM KOZO s katero 
zbiramo denar za nakup koz v Afriki. V župnišče prinesete 20€ in poleg 
zapisano ime, ki ste ga dali kozi, katero ste omogočili družini v Afriki (otroci 
pripišite tudi razred pri verouku), saj bodo ovce v jaslicah v župnijski cerkvi 
letos nosile imena podarjenih koz. Trenutno naša čreda šteje 23 koz.        
Vaš dar pa lahko oddate tudi v nabiralnik zadaj. Bog vam povrni!  
 

 V petek, 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 ob 17.50 pred glavni vhod cerkve. 
Otroci boste s  prisotnostjo prinašali luč med nas in pripravljali dobrodošlico 
za Jezusa. V petek bo po maši srečanje za kolednike. 
 

 V petek bomo pričeli tudi s pobožnostjo MARIJO NOSIJOMARIJO NOSIJO. Vsi, ki ste pripravljeni 
sprejeti Marijo, se vpišite na sezname, ki so pri tabernaklju. Marijin kip na 
izbrani dan odnesete domov in ga naslednji dan pred mašo vrnete v cerkev 
oz. ga oddate naslednjemu na seznamu.  
Radi sprejmite Marijo v svoje domove (lahko povabite tudi sosede, prijatelje …) 
ter z molitvijo izrazite dobrodošlico Njej, ki nosi Odrešenika. Hvala vsem, ki 
boste v teh dneh odprli svoje domove in srca za Božjo mamo Marijo in Boga! 
 

  V soboto, 17. decembra, bo ob 19. uri PRI KAPUCINIH (cerkev sv. Ane)     
SLAVLJENJE in SPOVEDOVANJE - za mlade in druge verne.  
 

  KOLEDNIKI vas bodo obiskali v ponedeljek, 26. decembra. Tisti, ki na novo 
želite, da obiščejo tudi vas, ob izhodu vzemite prijavnico in jo do prihodnje nedelje, 
18. 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 boste lahko pri strani ob jaslicah dobili tudi betlehemsko LUČ MIRU. 
 

4. ADVENTNA NEDELJA4. ADVENTNA NEDELJA   
 
 
 

  V tem tednu boste otroci pri verouku pristopili k sveti spovedi pred 
božičnimi prazniki (veroukarji od 1. do 3. r. pa imate še redni verouk). 

 

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

 

  Prispele so MOHORJEVE KNJIGE. Naročniki jih dobite v župnišču.  
 

 V soboto 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 nedeljo, 25. decembra, 

bo BOŽIBOŽIBOŽIČČČ - praznik    
GOSPODOVEGA ROJSTVA. 
 

Božični dan preživimo 
doma, s sveto mašo pa 
pokažimo ljubezen Bogu, 
ki je Emanuel - Bog z nami. 
Otroci prinesite k jaslicam 
darove adventne akcije za 
lačne otroke. 

 
 

 V ponedeljek, 26. decembra, bo god sv. Štefana. Pri 8. maši bo 
blagoslov soli. Ta dan bo od 11.30 dalje potekalo tudi KOLEDOVANJE.  
 

  Bog vam vsem obilno povrni za vaše velikodušne darove, za 
podporo župniji in duhovnikom, pa tudi za sodelovanje pri božični  
devetdnevnici ter za vsakršno podporo, darovani čas in moči za 
župnijo ter medsebojno povezanost . Iskrena zahvala tudi vsem, ki 
svoje trpljenje in molitve darujete za mir v svetu in za rešitev duš. 
Naj tudi v vaša srca in domove Novorojeni prinese Božje ljubezni 
in miru, vam želimo vaši duhovniki.   

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
in in MOLITEV ROŽNEGA VENCA MOLITEV ROŽNEGA VENCA jeje  

pol ure pred sveto mašo.pol ure pred sveto mašo.  
 
 
 

SREČANJA PRENOVE V DUHUSREČANJA PRENOVE V DUHU  
ob četrtkih ob 20. uri v kapeli 
p. Pija pri kapucinih. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  
 
 
 
 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 
-15. december: ZA DOMOVINO, 
- 22. december: ZA DRUŽINE. 

11. 12. 2022 18. 12. 2022 

 
 

SREČANJA VERA IN LUČSREČANJA VERA IN LUČ  druga 
sobota ob 15. uri pri kapucinih. 
 

VEČER ZA MOŠKEVEČER ZA MOŠKE  ponedeljek, 
19. decembra, ob 20h v župnišču. 

 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  je     
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča. 
 

SVETOPISEMSKA SKUPINASVETOPISEMSKA SKUPINA  

ob sredah po maši v župnišču - 1. nadst. 

 

 


