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BOŽIČ 

 

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). 

V teh praznikih Vam želimo radostno obhajanje božične skrivnosti, 
neskončna ljubezen Novorojenega pa naj Vas napolnjuje vse leto 2015! 

bratje kapucini 

Prihajaš 
v zarji jutra. 

Prihajaš v soncu dneva, 
Prihajaš na perutih Nove zaveze. 

O Emanuel, pridi! 

Prihajaš v šumu vetra,  
prihajaš v nasmehu in 

odprtem srcu mimoidočega, 
v solzi in obupu ponižanega, 

v pogumu in vedrini verujočega. 
Prihajaš v objemu in toplini rok najbližjega. 

Prihajaš, da nas srečaš in odrešiš. 
O resnična Luč, 

pridi! 

“Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.” (Jn 1, 9) 

Dragi dobrotniki in prijatelji 
V svet poln bleščečih luči, prihaja RESNIČNA LUČ iz nebes.  

Zares je majhna, a živo sveti in njeno odkritje neizmerno osreči. 

Naj Vam v Božičnih praznikih  
Novorojeno Dete 

prinese resnično luč in srečo v vaše življenje ter Vam razsvetli pot v  
novem letu 2015. 

Vaše hvaležne sestre FMM iz Celja 
BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 

»Ko je bilo namreč vse zavito v molčečo tišino in je noč 
prišla na pol svoje poti, je tvoja vsemogočna beseda iz 
nebes, s kraljevskega prestola, kakor srepogled 
bojevnik poletela v sredo pogubi izročene dežele« (Mdr 
18,14–15).  
Ko se je zdelo, da so preroštva utihnila, da se je nebo 
zaprlo in da se je tema zgostila do skrajnosti; ko se je 
zdelo, da je beseda umrla, da se je Bog umaknil in da se noč ne bo nikoli več prevesila v 
jutro, je Bog pokazal, da še vedno bedi nad človekom. Navdih je svetopisemskega pisatelja 
vodil, da je Božjo besedo primerjal s srepogledim bojevnikom, ki je pozoren na to, kaj se 
dogaja v deželi, ki ji grozi poguba. Bog se bori za človeka. Ko je z dihom oživljajočega duha 
ustvaril človeka, ga je tako vzljubil, da je zanj dal svojega edinorojenega Sina. Jaslice v nas 
budijo nežnost in nas lahko zazibljejo v idilo, vendar ne smemo pozabiti, da je božič dokaz 
Božje zavzetosti za človeka, ki pokaže svojo moč tako, da postane človek in gre iz ljubezni 
do konca. 
Božično sporočilo je za nas kristjane povabilo, da tudi mi odidemo na obrobje, tja, kjer je 
človek, in naredimo vse, da bo ta človek deležen odrešenja, da bo deležen ljubezni. Najprej 
naj odrešenju in ljubezni odpre vsak samega sebe, da bo sebe doživel v dostojanstvu, ki mu 
ga daje posinovljenje v Jezusu Kristusu. Potem naj v istem duhu začne srečevati ljudi, 
skrbeti za njihovo dostojanstvo, jim pomagati k veselju ob zavesti, da so tudi oni Božji otroci, 
sprejeti in ljubljeni. Božič nas spodbuja, naj postanemo dejavni sodelavci Besede pri 
prinašanju sporočila o dostojanstvu vsakega človeka in odrešenosti človeškega rodu. 
Slovenski škofje vsem duhovnikom, diakonom, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem 
redovnicam in redovnikom, vsem sodelavcem v pastorali, vsem mamam in očetom pa tudi 
vsem otrokom in mladim voščimo veselo praznovanje božične skrivnosti. Božič naj poživi in 
vzradosti vse naše brate in sestre v zamejstvu in zdomstvu. Na poseben način želimo, naj v 
rojstvu Božjega Sina polnost dostojanstva doživijo vsi ostareli, bolni in osamljeni, vsi ubogi in 
tisti, ki doživljajo krivico, izkoriščanje in prezir. Vsi naj doživijo, da je Bog zanje prišel v 
deželo, v kateri se je zdelo, da je v njej umrlo upanje. V novem letu pa vsem voščimo: 
Gospod naj bo vedno z vami in naj stori, da boste vi vedno z njim. 
Veselje Gospodovega rojstva kličemo tudi nad vse pravoslavne in evangeličanske kristjane. 

Vaši škofje 

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 – Košnica in zgornji del Lisc 27. in 29. 12., Polule, Cesta 
v Laško (in ostale ulice) 30. 12. in Tremerje 31. 12.  
Blagoslovi v Zagradu, Pečovniku, Zvodnem, Osenci, Liscah, Maistrovi ul. in na 
Bregu bodo po novem letu. 

BLAGOSLOV OTROK  - Na praznik Jezusovega krsta (11. januarja 2015), bo 
blagoslov otrok. Starši, lepo vabljeni, da pripeljete k blagoslovu vaše malčke. 

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! 

Ob 400-letnici posvetitve naše cerkve smo izdali knjigo, ki jo je napisal p. Metod 

Benedik KAPUCINSKI SAMOSTAN s cerkvijo sv. Cecilije CELJE. Cena 20 €. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

ČETRTEK, 25. december 

BOŽIČ 
- Gospodovo rojstvo  

0000  † Justina Kragolnik 
   800  †† iz družine Kač 
  930  †† Ivan in Marjan Palir ter iz druž. Krznar 
1800   † Stanislava Kunej 
1030   Tremerje: † Jože Bezgovšek 

PETEK, 26. december 
Štefan – Dan samostojnosti 

     800  †† Štefan, starši in sorodniki 
1800   † Štefanija Vaupotič 

SOBOTA, 27. december 
Janez, apostol, evangelist 

   800    †† Ivan, Anton, Alojz in Vincenc Belaj 
1800  † Marija Gostečnik 

NEDELJA, 28. december 

Sveta Družina 

Nedolžni otroci, muč. 

     800  †† Helena in Franc Levec 
   930  †† Jerko in Ivanka Železnik 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Franc Šarlah 

PONEDELJEK, 29. december 
Tomaž Becket, škof, mučenec 

   800   †† Marija Pristovšek 
1800   v zahvalo za ozdravljenje 

TOREK, 30. december 
Feliks I., papež 

     800  † Jože Pristovšek 

1800  †† rodbina Staroveški in Jeseničnik 

SREDA, 31. december 

Silvester, papež 

   800   †† Jaklič in za duše v vicah 
1800   v zahvalo in za blagoslov v Novem letu 
2300   v zahvalo 

ČETRTEK, 1. januar 

Marija, Božja Mati 
Novo leto – dan miru  

   800  za ozdravitev družin. debla in za zdravje 
  930  za župljane in dobrotnike 
1800   † Marija Čečko, 
1030   Tremerje: † Jože Bezgovšek 

PETEK, 2. januar 
Bazilij Veliki, škof, c. uč. 

     800  † Pelagia Klatt 
1800   za povojne poboje 

SOBOTA, 3. januar 
Presveto Jezusovo ime 

   800    za notranje ozdravitev ran 
1800  †† starši Gajšek in Hercog ter brat Cveto 

NEDELJA, 4. januar 

2. nedelja po božiču 

Angela Folinjska, red. 

     800  za župljane in dobrotnike  
   930  † Toni Slamnik 
1800   za zdravje in mir 
1030   Tremerje: †† Alojz in Vera Sajovic 

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


