
 

 

Božična devetdnevnica – V sredo se začne božična devetdnevnica. K večerni 
maši še posebej vabljeni otroci, mladi in starši, torej družine.  

Luč miru iz Betlehema 2015 - V našo župnijo bodo Luč miru prinesli skavti 
prihodnjo nedeljo.  Na razpolago bodo svečke in vložki za svečke. 

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

Verski tisk: Naročnine za leto 2015: Družina 98,80 € (če plačamo do konca 
januarja 2016 pa 96,20 €), Ognjišče (29,70 €), Prijatelj (11,70 €), Misijonska 
obzorja (9 €), Mohorjeve knjige (46 €), Magnificat  (55,80 €), Mavrica (37 €). 
Na razpolago je Pratika (5,50 €), Marijanski (2 €) in stenski koledar (0,70 €). 

Molitev za družine in uspeh referenduma – V tem tednu še posebej vabljeni 
k molitvi za uspeh referendumske pobude za ohranitev vrednote družine, 
očetovstva, materinstva in za varstvo otrok. V četrtek vabljeni k molitveni uri 
ob 17h. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 13. december 

3. adventa nedelja 

Lucija, devica, mučenka 

     800  †† Kač, Šonca in Tratnik 
   930  za blagoslov in uspeh referenduma 
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: † Terezija Ljubek 

PONEDELJEK, 14. december 
Janez od Križa, duhovnik, c. uč. 

     800  po namenu in za zdravje 
1800   za duše v vicah 

TOREK, 15. december 
Marija di Rossa, red. 

     800  † Jože Marodi 
1800   † Jožef Škorjanc 

SREDA, 16. december 
Adelajda; Božična devetdnevnica 

     800   ni namena 
1800    za ohranitev vrednote družine, 
      očetovstva, materinstva in za varstvo otrok 

ČETRTEK, 17. december 
Lazar; Božična devetdnevnica  

    800   ni namena 
1800   † Cecilija Fajs (obl.) 

PETEK, 18. december 
Vunibald; Božična devetdnevnica 

     800 ni namena 
1800   v zahvalo 

SOBOTA, 19. december 
Urban V.; Božična devetdnevnica 

     800  ni namena 
1800   ni namena 

NEDELJA, 20. december 

4. adventa nedelja 

Vincencij Romano, duhovnik 

Božična devetdnevnica 

     800  zahvala za misijon s. Lucyne v Sloveniji 
   930  za župljane in dobrotnike  
1800  †† Rudi (obl.) in družina Šander 

1100   Tremerje: †† Jože Bezgovšek  
                                    in družina Hriberšek 
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Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj torej storimo?« Odgovoril jim je: 
»Kdor ima dve suknji, naj eno podarí tistemu, ki je nima; in kdor ima jedi, naj ravna 
enako.« Prišli so tudi cestninarji, da bi se dali krstiti, in so mu rekli: »Učenik, kaj 
naj storimo?« Odgovoril jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je določeno.« 14 Pa 
tudi vojaki so ga vpraševali: »Kaj naj pa mi storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne 
delajte sile, nikogar ne varajte in s svojo plačo bodite zadovoljni!«  

Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so vsi v srcu mislili o Janezu, ali ni morda 
on Kristus, je Janez vsem govoril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od 
mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala: on vas bo 
krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Velnico ima v roki, da bo svoje gumno očistil in 
spravil pšenico v svojo žitnico, pleve pa bo sežgal z neugasljivim ognjem.« In še 
mnogo drugih opominov je dajal, ko je ljudstvu oznanjal evangelij. 

Lukov evangelij 3,10-18 

 

Na praznik Brezmadežne smo vstopili v izredno 
sveto leto usmiljenja.  
Svetoletna vrata so vrata bazilike ali stolnice, ki 
jih slovesno odprejo samo ob jubilejnem letu. Med 
enim jubilejem in drugim vrata običajno ostanejo 
zaprta ali celo zazidana. Odpiranje svetoletnih vrat 
je najbolj prepoznaven in zgovoren obred 
jubilejnega leta. Obred na simbolični ravni 
ponazarja, da je med jubilejnim letom vernikom 
ponujena »izredna« pot do odrešenja. 

V Celjski škofiji bo škof Stanislav Lipovšek odprl 
svetoletna vrata v nedeljo, 13. decembra: 
Celje stolnica – sv. Danijel, ob 18. uri, 
Brestanica – bazilika Lurške Marije, ob 10. uri, 
Petrovče – bazilika Matere Božje, ob 15. uri.  

Svetoletna svetišča v naši škofiji so še:  

Olimje, Nazarje, Nova Štifta in Sv. Peter pod Svetimi gorami. 

 

http://katoliska-cerkev.si/jubilej-usmiljenja


 

 

VABILO STARŠEM VEROUČENCEV - Dragi starši! Vabimo Vas na srečanje, ki  

bo v sredo, 16. decembra 2015, ob 19. uri v veroučni učilnici. 
Pogovarjali se bomo o referendumu, ki bo 20. decembra 2015. Izid referenduma je za  

vse nas izredno pomemben. Tega dne bomo rešili naše družine pred uničujočimi in 

razdiralnimi silami, ki želijo s sprejetjem tega zakona ukiniti spol in vsem državljanom 

vsiliti način, kako naj živimo, mislimo, govorimo, verujemo in vzgajamo svoje otroke. 

Če se referenduma ne bomo udeležili ali če bomo podprli ta zakon, bomo pripomogli k 

temu, da bo družina, kot najboljša skupnost za otroke, njihov razvoj in vzgojo, razpadla.  

Uspeh na referendumu je odvisen od vseh nas, zato nam ne sme biti vseeno. 

 
Izjava Komisije Pravičnost in mir pri SŠK: Starši na referendumu zaščitite otroke! 

Družbene in politične razmere postavljajo Katoliško cerkev v Sloveniji pred dolžnost, da 

se v slovenski družbi javno zavzema za temeljne človeške vrednote, kot so družina, 

človekove pravice in temeljne svoboščine, pravičnost in svoboda. Tako kot v številnih 

drugih državah se tudi pri nas soočamo z novimi zahtevami po redefiniciji zakonske 

zveze. Po referendumu leta 2012, na katerem so državljani zavrnili Družinski zakonik, 

nas na četrto adventno nedeljo (20. 12. 2015) ponovno čaka referendum na temo 

spornega predloga, da se v slovenski zakonodaji zakonska zveza opredeli kot skupnost 

dveh oseb in ne kot skupnost moškega in ženske. 

V Komisiji Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci smo prepričani, da v 

ozadju tega političnega projekta ne gre samo za prizadevanja za domnevno zaščito in 

enakopravnost določenih družbenih skupin, temveč za uzakonitev ateistične ideologije, 

ki je v popolnem nasprotju z naravnim zakonom, krščansko antropologijo in slovensko 

kulturo. Zagovorniki t. i. ideologije spola hočejo na zakonodajni in jezikovni ravni 

omalovaževati razliko med moškim in ženskim spolom, odpraviti pomen različne vloge 

očeta in matere pri vzgoji otrok, postaviti interese odraslih nad koristi otrok ter uvesti 

sporni koncept socialno izraženega spola, ki si ga človek poljubno izbira, določa in 

spreminja. Relativizaciji spola hočejo zagovorniki podrediti jezik, strokovne razprave, 

zakonodajo in celo demokratične procese. Posledice uvajanja takšne ideologije so 

daljnosežne. Očitno postaja, da bodo otroci z morebitno uveljavitvijo omenjene novele v 

šoli in družbi izpostavljeni poučevanju v ateistični ideologiji, s katero verni starši ne 

soglašajo. S tem bo kršena s konvencijami in ustavo zaščitena pravica staršev, da 

vzgajajo otroke v skladu s svojim verskim in moralnim prepričanjem. Prav tako bo 

uveljavitev novele dolgoročno negativno vplivala na družbo in narod, ki se že danes 

sooča z zaskrbljujočim upadanjem števila prebivalstva in s tem povezanimi ekonomskimi 

in socialnimi problemi. 

V Komisiji Pravičnost in mir smo prepričani, da moramo katoličani uporabiti možnosti, 

ki nam jih daje življenje v demokratični družbi, in zavrniti zakon, ki je proti naravi in 

proti naši veri. Zato pozivamo katoličane in vse, ki se v Sloveniji zavzemajo za vrednoto 

družine, da se udeležijo referenduma in zavrnejo novelo Zakona o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih (ZZZDR). Udeležba na referendumu in zavrnitev novele za 

katoličane pomeni zavrnitev krščanstvu popolnoma nasprotne ideologije. To zahteva 

naša zvestoba Kristusu in naša odgovornost za prihodnost Slovenije in Cerkve na 

Slovenskem. 

msgr. Stanislav Zore, predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK 

Dvanajst tez proti spremembam Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.  
Na referendumu bom PROTI: 

1. Ker zakonodajna in izvršilna veja oblasti brez družbenega soglasja spreminjata temelje 

družbe, kar je družina po definiciji Splošne deklaracije o človekovih pravicah. 

2. Ker noben mednarodni dokument niti slovenska ustava tega ne zahtevata niti terminološko 

ne omogočata, da se namesto moškega in ženske uporabi pojem oseba. Zato je predlog 

spremembe družinskega zakona neustaven. In če referendum pade zaradi prenizke 

udeležbe, je potrebno vložiti ustavno pritožbo. 

3. Ker se z zakonom posega v tisočletja stare civilizacijske izkušnje, da je različno spolno 

razmerje edini garant nadaljevanja človeške vrste. 

4. Ker peščica istospolnih aktivistov že tretjič izsiljuje nekaj, do česar sama s svojim stilom 

življenja ne more priti: otroka. 

5. Ker se vprašanje istospolnih parov, ki so drugačni od različnospolnih, želi v vsem izenačiti, 

kar ni možno ne biološko, ne psiho-socialno, ne etično, zato tudi ne sme priti do sprememb 

na zakonodajni ravni. 

6. Ker je razmerje istospolnih oseb urejeno s posebnim zakonom, ki se ga da popraviti v 

tistem delu, v katerem ne rešuje vprašanj, ki nastanejo iz skupnega bivanja dveh 

istospolnih oseb. 

7. Ker je potrebno zavarovati pravico otroka do matere in očeta kot temeljno pravico otroka. 

In pravico staršev do izbire vrste izobrazbe za svoje otroke, s tem pa tudi svobodo vesti. 

8. Ker je iz vseh svetovno priznanih psiholoških in psihoanalitičnih šol znano, da najnežnejša 

leta otroštva odločilno vplivajo na življenje vsakega človeka. Takrat se zgodijo vsi bistveni 

identifikacijski procesi, ki jih je kasneje težko nadoknaditi ali pa to zahteva veliko napora, 

volje in tudi materialnih sredstev. Izjave ali molk članov slovenskega društva psihologov 

so strokovna sramota, saj zanikajo utemeljitelje sodobne psihologije in psihoanalize, kot 

so Freud, Erikson, Hartmann, Frankl, Jung, Adler, Rogers in številni drugi. 

9. Ker so negativne posledice v življenju otrok, ki odraščajo brez očeta ali brez mame, 

preverljive na primerih, kjer se to ni zgodilo namerno, je zato toliko slabše v primeru, ko 

se enega od spolov zavestno izključuje. 

10. Otrok ni ne pravica ne posledica takšnih ali drugačnih želja in projekcij odraslih. Otrok je 

dar! V kolikor je kaj drugega, po pravilu postane žrtev. 

11. Tako imenovana teorija spola upošteva samo kulturni in socialni vidik, ne pa tudi 

prirojenega – biološkega, psihološkega, da o metafizičnem ne govorimo. Človek je 

celostno in večplastno bitje (telesno, duhovno in duševno). Vsaka redukcija človeka na 

eno od treh dimenzij ima za posledico pohabljanje človekove osebnosti. To vodi v 

ideologizacijo družbe in ima dolgotrajne negativne posledice. 

12. Proti predlagani spremembi Zakona o zakonskih zvezi in družinskih razmerjih sem tudi 

zato, ker se je potrebno upreti kulturi, ki izvaja totalitarno revolucijo na področju spolnosti 

in družine, s tem pa spodkopava najbolj naravne temelje zahodne civilizacije in človeštva 

nasploh. Še dobro, da izven zahodnega civilizacijskega prostora te ideje nimajo nobene 

možnosti za uresničevanje.       

dr. Ivan Štuhec 


