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O JEZUSOVEM ŽIVLJENJU V DRUŽINI 

Tudi Jezus je živel v družini. Marija in Jožef sta za mladega Jezusa skrbela z veliko 
ljubeznijo. Ko sta zvedela, da mu preti smrtna nevarnost, sta z njim takoj zbežala v Egipt. 
Ko je nevarnost minila, se je Sv. družina vrnila v Nazaret. Jezus je rasel in vedno bolj 
napredoval v modrosti, starosti in milosti. Z veseljem je pomagal doma pri delu, kot vsi 
dobri otroci. Rad se je tudi igral s svojimi vrstniki. Z Marijo in Jožefom je vsak dan molil in 
ob sobotah poslušal v shodnici branje Svetega pisma. 
Jezus je dneve preživljal na videz enako kot vsi njegovi vrstniki. V svojem srcu pa je vedel: 
»Zavzemati se moram za to, kar je všeč Bogu, mojemu Očetu!« To Božjo voljo se je z vsem 
srcem tudi trudil izpolnjevati. Zanimivo je, da je to voljo izpolnjeval tudi tako, da je dolga 
leta povsem preprosto delal, molil in ubogal … 

SILVESTROVO - Zadnji dan leta je za nas tudi dan hvaležnosti za vse prejete darove. To je 
tudi drugi sveti večer, ko v družinah skupaj molimo, blagoslovimo in pokadimo domove. 
Lepo vabljeni tudi k večerni maši ob 23. uri. Z zahvalno pesmijo bomo Bogu 
izrazili svojo hvaležnost in si prijazno segli v roke.  

NOVO LETO – praznik Božje Matere Marije, 1. januar 

Novoletna molitev:  

Izprosi MATI nam Marija, izprosi MIR in BLAGOSLOV, 
od nas odvrni hudobijo,daj mnogo dobrih nam sadov, 
da zvesto Bogu bi služili, slavili Ga na vekomaj! – Amen. 

Blagoslovljeno, srečno, zdravo in duhovno bogato novo leto 2014. 
bratje kapucini  

ZAHVALA - Bratje kapucini se želimo ob koncu leta zahvaliti vam vsem. Težko bi našteli vse 
in vsega, kar ste v iztekajočem se letu storili dobrega za samostan, za župnijo in vse tri 
cerkve. Vsem in vsakemu posebej Bog povrni: ključarjem, članom gospodarskega in 
župnijskega pastoralnega sveta, ministrantom, vsem ki ste čistili in krasili cerkve - letos še 
posebej zahvala za lepo okrašeno cerkev ob vseh praznovanjih, - potem oskrbovalcem 
okolice cerkva, bralcem, pevcem in organistom, voditeljem različnih skupin, katehistinjam 
in animatorjem, sodelavcem Karitas, skavtom …  
Za vso pomoč in sodelovanje ob božičnih praznikih pa se zahvaljujemo vsem, ki ste 
sodelovali in pomagali pri čiščenju, pripravi in okrasitvi cerkva, darovalcem smrekic in 
cvetja, jasličarjem, vsem ki ste pomagali pri obhajanju bogoslužij: pevcem, bralcem, 
ministrantom, skavtom, mladim … Vsem iskreno Bog povrni! 

PRVI PETEK - Ta teden so prvi četrtek, petek in sobota v mesecu. Vabljeni k molitvi za 
duhovne poklice v četrtek in češčenju Srca Jezusovega v petek. Še posebej vabljeni k 
molitvi pred Najsvetejšim v petek po večerni maši. 

VEROUK - Ta teden (v četrtek) še ni verouka. Otroci naj prinesejo hranilnike - od adventne 
akcije »otroci za otroke« - k maši prihodnjo nedeljo. 

BLAGOSLOV DOMOV - V ponedeljek in torek bo blagoslov v Košnici, po Novem letu pa 
pridejo na vrsto Zagrad, Pečovnik, Zvodno in Osenca. 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE - Hvala vse, ki ste v decembru skrbeli za lepoto naših cerkva. 
V januarju je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

 

NEDELJA, 29. december 

Sveta Družina 

Tomaž Becket, škof, muč. 

     
8

00 
 †† rodbina Bobnič 

   9
30   

†† Jerko in Ivanka Železnik 
18

00  
 za župljane in dobrotnike  

10
30   

Tremerje: 
  
na čast Božjemu usmiljenju 

                                v zahvalo in priprošnjo    

PONEDELJEK, 30. december 
Feliks I., papež 

   
8

00     
v zahvalo za srečno operacijo 

18
00  

 †† Maja Jovan in Sonja Kovač 

TOREK, 31. december 
Silvester, papež 

Silvestrovo 

  8
00   

† Gabrijel Knez 
18

00 
 †† Janez in Marija Povhe 

23
00   

v zahvalo 

SREDA, 1.   januar 

Marija, Božja Mati 

- Novo leto 

  
 8

00 
  na čast Sv. Duhu 

  9
30    

† Magda in Franc Tratnik 
18

00 
 † Alojz Zakelšek 

10
30   

Tremerje: †† 

ČETRTEK, 2. januar 
Bazilij Veliki, škof 

    
8

00  
 †† iz družine Kunšek 

18
00 

 † Ivanka Marinko in Ivan Vampelj 

PETEK, 3. januar 
Presveto Jezusovo ime 

   
8

00    
za zdravje in blagoslov 

   
8

00    
† Pelagia Klatt 

18
00

  za zdravje v družini 

SOBOTA, 4. januar 
Angela Folinjska, redovnica 

  8
00    

ni namena 
18

00  
 †† Marija Mestivšek 

NEDELJA, 5. januar 

2. nedelja po božiču 

Emalia (Milena), devica 

     
8

00 
 †† Stanko in Marjan Jug 

   9
30   

za zdravje in mir 
18

00  
 za župljane in dobrotnike  

10
30   

Tremerje: 
  
† Alojz Sajovic 

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


