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Pridi Gospod Pridi Gospod   
in prebivaj pri meniin prebivaj pri meni   

 
 
 
 

Pridi, Gospod, da bo Božič  

v hiši mojega življenja. 

Toliko jih je prebivalo v njej,  

zate pa ni bilo prostora. 

Odpiral sem vrata gostom,  

ki so jo umazali in opustošili. 

In včasih sem izgubil veselje do tega,  

da bi še živel v hiši svojega lastnega 

življenja. 

Vseli se v te zapuščene prostore,  

napolni mojo hišo z lučjo in svojo prisotnostjo  

in pojdi v vse,  

tudi v skrite kotičke greha. 

Pridi s čudežem svojega miru  

in za vedno ostani pri meni. 

Amen. 
Youcat – Molitvenik za mlade 
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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. 

27. 12.,   
torek 

JANEZ, evangelist 
BOŽIČNA OSMINA 

70 0  

1800 

-v dober namen (A) 
+Cirila Obed, obl., Frančiška Habjan 

28. 12.,  
sreda 

Nedolžni otroci 
BOŽIČNA  OSMINA 

1800 ++splavljeni otroci in njihovi starši  
+Mihaela Stržinar, obl.; ++starši in brat Pokorn 

29.  12.,   
četrtek 

Tomaž Becket, škof 
BOŽIČNA  OSMINA 

1800 +Pavel Lavrinec, obl.  
+Samo Šelih  

30. 12.,  
petek 

SVETA DRUŽINA 
PRAZNIK 

1800 +Franc Bernik, obl. (Sv. Ožbolt)  
+Jana Pirc in stari starši  

31. 12.,  
sobota 

Silvester, papež 
DRUGI SVETI VEČER 

70 0  
1800 

-po namenu 
+Angela Gaber, obl. 
-v zahvalo Bogu za vse milosti tega leta 

1. 1. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

 

MARIJA SVETA 
BOŽJA MATI 

slovesni praznik, novo leto 

70 0  

800 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
-v čast in priprošnjo Božji Materi Mariji  
+Marjana Kadunc 
-za Cerkev, domovino in mir v svetu 

2. 1., pon. Bazilij in Gregor, C. uč. 1800 
+Tone in starši Bogataj 
+Dragica Hrvatin 

3. 1.,   
torek 

PRESVETO JEZUSOVO IME, 
Genovefa, devica 

70 0  

1800 

 

-po namenu 
+Ana Jesenovec Dagarin, obl. 
+Marija in Marjan Kos 

4. 1.,  
sreda 

Angela, redovnica 1800 +Mirko Božnar, 30. dan 
+Jure Simonič 

5.  1.,   
četrtek 

Milena, devica 
TRETJI SVETI VEČER 

1800 
++Franko (Klobovsova ul.)  
+Manca Šubic, obl.  

6. 1.,   
prvi petek 

GOSPODOVO  
RAZGLAŠENJE  

Gašper, Miha, Boltežar 

80 0  

1800 
-v čast Jezusu Odrešeniku in njegovemu Srcu 
+Stanko Jesenovec, obl. 

7. 1., 
prva sobota 

Rajmund, duhovnik 
70 0  

1700 

1800 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš 
-Malka in Marija r. Markon 

8. 1. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

NEDELJA  

JEZUSOVEGA KRSTA 

70 0  

80 0  

1000 

-za župljane in dobrotnike; +Jože Kovač, obl. 
+Roza in Tomaž Pirc, obl.  
+Polde Prevodnik, obl.  
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Naj te ne skrbi,  
kar lahko pride;  
ne objokuj tega,  

kar je minilo.  
Skrbi pa te naj,  

če te nosijo valovi časa,  
ne da bi nosil nebesa v sebi. 

(Friedrich Schleiermacher) 
 

Moli za zoprne.  
Molitev ti ga še ne bo 
naredila prijetnega.  

Toda če nič drugega ne 
dosežemo, nas bo  
molitev za zoprne   

naredila prijetne Bogu. 
(Alessandro Pronzato)  

 

Človek ne ravna zgolj  
v skladu s tem, kar je,  

temveč tudi postaja, 
kakor ravna. (Viktor E. Frankl) 

 

Tri reči so mi pri srcu, ki 
so lepe pred Gospodom in 
pred ljudmi: bratska sloga, 

ljubezen do bližnjega, 
pa mož in žena, ki se 

razumeta. (Sirah)  
 

Učlovečenje pomeni, da 
se neskončni Bog napoti 
v meje končnega, večni Bog 

v človeško časovnost, 
Božje bogastvo v našo 
človeško revščino in 

uboštvo. 
(Anton Strle)  

Darovali:  +MIRKO BOŽNAR: svojci še 220€ za cerkev v Bodovljah.  



  

BOŽIČBOŽIČ   

 

 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 smrekic in 
jaslic v cerkvi in na Mestnem trgu, za vse lepo sodelovanje pri svetih mašah, 
pa tudi, da dovolite Jezusu, da prihaja tudi v vaše domove (po molitvi, odpuš-
čanju in dobroti) in v vaša srca (po Božji besedi, spovedi, obhajilu ...).  
Bog lonaj tudi otrokom in odraslim, ki ste se izjemno lepo odzvali na akcijo 
'KUPIM KOZO' in tako več kot 50 družinam v Afriki prinesli novo upanje. 
Hvala tudi otrokom, ki ste že prinesli v cerkev vaš adventni dar za revne otroke.  
 

 Jutri, 26. decembra, vas bodo obiskali KOLEDNIKI - 
od 11.30 dalje. Bog vam povrni za odprta srca in darove 
pomoči slovenskim misijonarjem! 
 

  Božična osmina - ves teden je eno samo praznovanje BOŽIČA. Slavimo Božjo 
Ljubezen, ki je zaživela med nami. Radi pridite tudi k sveti maši.  
 

  Ta teden otroci nimate verouka. Doma se zbirajte k molitvi ob jaslicah.  
 

 V petek, 30. decembra, bo PRAZNIK SVETE DRUŽINPRAZNIK SVETE DRUŽIN EE. Pri sveti maši 
ob 18h, bo tudi blagoslov otrok.  
 

  V soboto, 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.  
 

  Prihodnjo nedeljo, 1. januarja, bo slovesni 
praznik MARIJE, SVETE BOŽJE MATERE. 
Radi se priporočimo Mariji za zdravje, mir in 
blagoslov v novem letu, pa  tudi, da bi v srcu 
imeli Božji mir in ga živeli teh časih.             
Na prvi dan novega leta se udeležimo tudi 
svete maše. 

MARIJA SVETA BOŽJA MATIMARIJA SVETA BOŽJA MATI   
 
 
 

  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 vašo dobroto! 

 

 V tem tednu bo (od torka dalje) zopet redni verouk.  

 

 

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

 

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

  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, 8. januarja, bo nedelja 

Jezusovega krsta. Med  mašo ob 10h 

bo krščevanje (priprave v sredo, 4. jan., 

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.  

 

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: 
-28. december: ZA ŽIVLJENJE, 
- 5. januar: ZA DUHOVNE POKLICE. 

25. 12. 2022 1. 1. 2023 

 
 

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

MOLITEV PO MARIJNEM NAROČILUMOLITEV PO MARIJNEM NAROČILU  

prva sobota uro pred mašo v cerkvi. 

 
 

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

SVETOPISEMSKA SKUPINASVETOPISEMSKA SKUPINA  

ob sredah po maši v župnišču - 1. nadst. 


