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Gospod je prišel k nam, 

da bi mi lahko prišli k njemu. 

Naj vas trojna resničnost Jezusovega rojstva: 
rojstvo besede iz Očeta, 

rojstvo otroka v Betlehemu iz Device Marije 
in rojstvo Boga v dušah ljudi napolni z blagoslovom, 

da ga boste mogli prenašati  
in razlivati na svoje bližnje. 

bratje kapucini 

Vera nas napravlja rodovitne, 

saj širi srce v upanju in 

omogoča, da ponudimo prepričljivo pričevanje. 
Apostolsko pismo »Porta fidei«, papež Benedikt XVI 

Dragi prijatelji in dobrotniki 
Zares, noč se je umaknila in dan se je približal. 

Pot je pripravljena in steze izravnane, doline naplenjene in griči znižani... 

Glej, tvoj Gospod in tvoj Kralj prihaja k tebi,  

v tvoj dom, v tvojo družino, v tvoja srečanja in v globino tvoje duše. 

Ali ni to čudovito?  

Veselimo se! S svetlobo z neba smo obsijani, 

Bog sam je v naši sredi, z Njim ni več noči in ne teme. 

Karkoli se nam zgodi, v Njem smo odrešeni. 

Vesele Božične praznike in blagoslovljeno Novo leto 2013 želimo  

Sestre Fmm 

Božično voščilo slovenskih škofov 

»Ne bojte se! Kajti glejte, oznanjam vam veliko 
veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v 
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, 
Gospod« (Lk 2,10–11).  

So časi, ko slabe novice kar dežujejo. Naši časi so že taki. Verjetno tudi časi pred 
2012 leti v današnji Sveti deželi niso bili veliko bolj veseli. Kajti Sveto pismo nam 
pravi, da so vsi ljudje živeli v velikem pričakovanju (prim. Lk 3,15), kar pomeni, da 
so imeli občutek, da tako ne more iti več naprej oziroma navzdol in da se mora 
nekaj zgoditi. 

Res se je nekaj zgodilo. V prvi sveti noči se je rodil otrok, ki ni bil navaden 
novorojenček, ampak Božji Sin, ki je prišel živet z nami naše življenje, revščino, 
preizkušnje in trpljenje, na koncu tudi smrt.  

S tem, ko je prišel z nami živet naše bedno življenje, nam želi sporočiti, da zaradi 
preizkušenj, ki se zgrnejo na nas, ni treba obupati nad seboj in drugimi, ker tudi on 
ni obupal nad nami. Prišel je med nas, da bi nam dal vedeti, da je tudi življenje v 
težavah in preizkušnjah smiselno in vredno, da ga živimo. Prišel nam je vlit nov 
pogum, voljo do življenja in zvestobo v dobrem. Prišel nam je pokazat, s kakšnim 
zaupanjem v Boga naj sprejemamo preizkušnje, s kakšno stanovitnostjo naj 
vzdržimo v težavah, s kakšno ljubeznijo naj odpuščamo vsem, za katere mislimo, 
da so krivi za našo nesrečo. Če se bomo dali tako poučiti betlehemskemu otroku, 
nam bo podelil tisti notranji mir, ki so ga vsem ljudem, ki so Bogu po volji, v sveti 
noči obljubljali angeli. 

Vsem, posebej še tistim, ki ste v najrazličnejših preizkušnjah zaradi bolezni, izgube 
zaposlitve, negotovosti glede jutrišnjega dne, človeškega nerazumevanja in v 
strahu pred prihodnostjo, vsem, ki ste daleč od svojih najbližjih in osamljeni, 
želimo Božje bližine in tolažbe. V tem duhu tudi voščimo blagoslovljene in tolažbe 
polne božične praznike, v novem Gospodovem letu 2013 pa Božjega varstva in 
opore. 

slovenski škofje 

BOŽIČ 

SVETI VEČER - Jutri je prvi sveti večer - začetek praznovanja Gospodovega 
rojstva. Blagoslovili bomo svoje domove in molili ob jaslicah. Polnočnica za 
otroke in družine z majhnimi otroki bo v župnijski cerkvi ob 21. uri. Ob 22. uri 
bo polnočnica v Tremerjah. Ob polnoči bo glavna polnočnica v župnijski cerkvi. 
Pred to sveto mašo bo »božičnica«, ki jo pripravljajo naši pevci. 

Na razpolago je kadilo, s katerim boste ob blagoslovu pokadili domove. 



GOSPODOVO ROJSTVO – BOŽIČ (25. december) - Božič je praznik 
»učlovečene« otipljive ljubezni našega Boga do človeštva in slehernega izmed 
nas. Božji Sin je postal eden izmed nas, človek med ljudmi, brat med brati. Pred 
dobrimi dva tisoč leti je prišel Kristus na naš planet in nam prinesel svojo 
osebno božično poslanico: postanite spet otroci, začnite svoje življenje znova, 
izpolnite svoje poslanstvo dobrote in ljubezni, bodite nosilci luči in miru. Tako 
božični čas ne bo trajal samo nekaj dni ampak se bo raztegnil na vse dni leta, 
na vse naše življenje. 

BOŽIČNA OSMINA - Ker spada Božič med največje krščanske praznike, ga 
praznujemo cel teden. Njegova vsebina je tako velika in globoka, da je ne 
moremo izčrpati in praznovati samo en dan. 

Dan po božiču obhajamo praznik sv. Štefana, prvega mučenca. Ta dan je tudi 
dan samostojnosti, zato se bomo Bogu zahvalili za domovino in samostojnost. 
Hkrati pa se zavedamo, da imamo kristjani v naši družbi neodtujljivo dolžnost 
graditi in oblikovati slovensko državnost po krščanskih načelih. Iskrene 
čestitke vsem tudi ob državnem prazniku.  
Po večerni maši bo v naši župnijski cerkvi tradicionalni božični koncert 
moškega pevskega zbora »Pod Grmado«, ki ga vodi Robert Vodušek. Sodeloval 
bo tudi naš župnijski zbor. Lepo vabljeni. 

V stolici bo ob 15. uri škof dr. Stanislav Lipovšek daroval sveto mašo za 
domovino.  

28. decembra je praznik nedolžnih otrok. Otroci, ne pozabite, da je ta dan 
tepežen dan. 

Po sklepu Slovenske škofovske konference je 28. december, praznik nedolžnih 
otrok, v Cerkvi na Slovenskem narodni dan molitve za nerojeno človeško bitje. 
Vabljeni k molitveni uri pred večerno sveto mašo, prav tako pa tudi v nedeljo, 
na praznik Svete družine. 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA  

Pri oltarju gori Betlehemska luč miru, ki je bila prižgana na 
kraju Gospodovega rojstva in jo lahko ponesete na svoje 
domove. Na razpolago so svečke. 

BLAGOSLOV DOMOV  

Z blagoslovom vaših domov bomo začeli v četrtek, 27. 
decembra v Košnici in na Polulah. 

VERSKI TISK 

Naročnine za leto 2013: Družina 88,40 € (plačilo v enem obroku do 31. 12. 
2012 pa 83,20€),  Ognjišče 27,00 € in Misijonska obzorja 9 €.  

Na razpolago so Pratika (5€), Marijanski koledar (2€), stenski 
koledar (0,5 €).Prag večnosti so prestopili 

Ludvik Martinko,  Jože Rajšter (Partizanska 41) 
in Ivan Zupan (Krajnčeva 1). 

Gospod, daj jim večni pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 23. december 

4. adventna nedelja 

Janez Kancij, duhovnik 

   800   †† Terezija in Ladislav Gaberšek 
  930   † Jože Kopinšek (obl.) 
1800  † Ivanka Železnik 
1030   Tremerje: † Veronika Sajovic 

PONEDELJEK, 24. december 
Adam in Eva 

- Sveti večer 

  800   na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu        
------in božjemu usmiljenju 

2100   po namenu 
2200   Tremerje: v zahvalo za zdravje 

TOREK, 25. december 

BOŽIČ 
- Gospodovo rojstvo 

0000   †† Kragolnik in Jezernik 
    800   vsi iz družine Kač 
  930   † Stane Mori 
1800  za zdravje Urha Štarkla 
1030   Tremerje: † mama Vrečar                           ---
----ter  †† iz družine Potočnik, Vrečar in Strnad 

SREDA, 26. december 
Štefan, diakon, prvi muč. 

   800   †† Štefan Tržan, starši in sorodniki 
  930   † Ivan in Marija Kandušar ter Vlado Muhič 
1800  † Stanislava Kunej 

ČETRTEK, 27. december 
Janez, apostol, evangelist 

   800    † s. Marija Jurejeučič 
1800   †† iz družine Breme in Rajh 

PETEK, 28. december 
Nedolžni otroci, mučenci 

   800    †† Blaž in Amalija Čater, Magda Kunštek -
----------in Stane Mori 
1800  †† Ivan, Anton, Aloj in Vinko Belaj 

SOBOTA, 29. december 
Tomaž Becket, škof, mučenec 

  800    †† Minka in Franc Pirš 
1800  †† Guzej in sorodniki 

NEDELJA, 30. december 

Sveta družina 

Feliks I., papež 

   800   †† Janko in Ciril Babič 
  930   † Toni Slamnik 
1800  v zahvalo in priprošnjo 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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