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Vesele in blagoslovljene božične praznike  

in srečno Novo leto 2014 
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Vesele božične praznike in  
blagoslovljeno Novo leto 2014 

Vam želijo sestre FMM Celje 

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 

»V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli« (Jn 1,11). Božja 
Beseda je prišla v svojo lastnino, kajti tako piše apostol: »V njem je bilo 
ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, 
najsi bodo prestoli ali gospostva ali vladarstva ali oblasti: vse je ustvarjeno 
po njem in zanj« (Kol 1,16). »On je podoba nevidnega Boga, je prvorojenec 
vsega stvarstva« (Kol 1,15). »On je namreč Alfa in Omega, prvi in poslednji, 
začetek in konec« (Raz 22,13). 
Toda njeni je niso sprejeli, kajti mnogi sprejemajo Kristusa v svojo hišo 
samo tako, kakor ga je sprejela neka žena po imenu Marta, ki je v svoji 
vnemi za postrežbo pozabila, da človek ne živi samo od kruha, medtem ko 
je njena sestra Marija sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo 
besedo (Lk 10,38–42). »Človek namreč ne živi samo od kruha, temveč od 
vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4).  
Bratje in sestre, bližnji in daljni, verni in manj verni! 
Vaši škofje vam iskreno voščimo, da bi v letošnjem 
božičnem času in skozi vse prihajajoče leto kakor 
Martina sestra Marija vsak na svoj način sedli h 
Gospodovim nogam in prisluhnili, spokojno in 
zbrano prisluhnili Njegovi besedi: pred betlehemsko 
votlino in pred jaslicami, pred ambonom v cerkvi in pred sprejemnikom 
doma v hiši, pred odprto knjigo Besede pri poslušanju in pred zaprto knjigo 
Besede pri premišljevanju, pred glasom glasnika od zunaj in pred glasom 
vesti od znotraj, da bi hvalili Gospoda na cimbale poslušanja in na cimbale 
donenja (Ps 150,5). In naj nam sprejeta Beseda vsem daje moč, da bomo 
vedno bolj Božji otroci (Jn 1,12). 

Vaši škofje 
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA: POGLEJ DRUGAČE   

Če si daleč od mene, če me gledaš z razdalje, zviška ali 
brezbrižno, mi ne moreš gledati v oči. Nočem, da se zapiraš 
vase, nočem, da si moj brezčutni opazovalec. Želim, da se mi 
približaš, me pogledaš, kajti samo tako me boš srečal in 
razumel. Samo tako boš videl, kdo in kakšen sem. Samo če 
prideš k meni, če snameš masko z obraza, me lahko prav vidiš. 
Tako bom zate postal luč. Moja luč bo svetila tudi tebi, saj naju 

strah, sovraštvo, nerazumevanje in zamere ne bodo več ločevale. Najin pogled bo 
drugačen, ker se bova poznala in se gledala takšna, kot sva. 
Odpri oči. Razumi. Sprejmi. Poglej drugače.  

Ko bo prišel sveti vecer 

bom mizo pripravil 

in nanjo položil svež hleb, 

oljenko prižgal, 

in ljubemu Gostu 

pustil priprto dver… 

          (Adventne hvalnice) 

 

Skupaj s pastirčki,  

se polni čudenja in veselja 

 odpravimo v Betlehem, kjer bomo našli 

 svoje Upanje in Rešitev.  

Naj nas Novorojeni Otrok 

 vse navda z neizčrpno 

 ljubeznijo in veseljem. 

 

Bog, ki je bogat v usmiljenju, 

nas je zaradi velike ljubezni, 

s katero nas je vzljubil, 

skupaj s Kristusom oživil. 

Z milostjo smo odrešeni; 

to ni iz nas, ampak je božji dar. 

(Ef  2,4.8) 

 



 

 

BOŽIČ 

SVETI VEČER 

V torek 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. 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. 
BLAGOSLOV  DOMOV - Z blagoslovom vaših domov bomo začeli v četrtek, 26. 

decembra v Košnici, potem Tremerje. Blagoslovi v Zagradu, Pečovniku, 
Zvodnem in v Osenci bodo po novem letu. 
 

NABIRKA DANAŠNJE  – KVATERNE – NEDELJE je za bogoslovje.  

VERSKI TISK: Naročnine za leto 2014:  Ognjišče 27,50 €, Družina 93,60 €, (če  
plačate do konca januarja 2014 pa 89,44 €), Beseda med nami 20,40 €, 
Magnificat 55,80 €, Mavrica 35,00 €, Misijonska obzorja 9 €, Prijatelj 11,70 € 
in Mohorjeve knjige za leto 2015 45 €. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 22. december 

4. adventna nedelja 

Frančiška Cabrini, red. ustan. 

     800  †† Terezija in Ladislav Gaberšek 
   930   † Antonija Viher 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje:   po namenu darovalca    

PONEDELJEK, 23. december 
Janez Kancij, duhovnik 

   800    †† iz družine Puc 
1800   †† Franc Smole  
          ter na čast sv. Florijanu in sv. Anton 

TOREK, 24. december 
Adam in Eva, prastarši 

- sveti večer 

  800   po namenu Jurkovšek in Podbreznik 

2100  po namenu darovalca 
2200   Tremerje:   † Veronika Sajovic 

SREDA, 25. december 

BOŽIČ 
- Gospodovo rojstvo 

0000  † Justina Kragolnik 
0000  za župljane in dobrotnike 

   800   vsi †† iz družine Kač 
  930   † Janko Tomažič 
1800  † Stanislava Kunej 
1030   Tremerje: ††Marta Vrečar 
           ter starši Strnad in Potočnik 

ČETRTEK, 26. december 
Štefan, diakon, mučenec 

- Dan samostojnosti – d. p. 

    800   †† Štefan Tržan, starši in sorodniki 
  930   †† Marjan in Ivan Palir 
1800  † Terezija Podergajs 

PETEK, 27. december 
Janez, apostol, evangelist 

   800    †† Ivan, Alojz, Anton in Vincenc Belaj 
1800  † Janko Babič 

SOBOTA, 28. december 
Nedolžni otroci, mučenci 

  800    † Dragica Tomplak 
1800   †† Stanislav Svenšek in Jože Strahovnik 

NEDELJA, 29. december 

Sveta Drružina 

Tomaž Becket, škof, muč. 

     800  †† rodbina Bobnič 
   930   †† Jerko in Ivanka Železnik 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje:   na čast Božjemu usmiljenju 
                                v zahvalo in priprošnjo    

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


