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Obiskanje 
Marija pa je tiste dni vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v 
Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je 
dete v njenem telesu poskočilo; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je 
z močnim glasom vzkliknila: »Blagoslovljêna ti med ženami in blagoslovljèn sad 
tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Zakaj, glej, 
ko je prišel glas tvojega pozdrava, do mojih ušes, je dete v mojem telesu od veselja 
poskočilo. Blagor ji, ki je verovala; zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!«
                                                                      Lukov evangelij 1,39-45 

Jezusovo rojstvo in obisk pastirjev 
Tiste dni je od cesarja Avgusta izšlo povelje, naj se popiše ves svet. To prvo 
popisovanje se je vršilo, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se 
hodili popisovat, vsak v svoje mesto. Šel je torej tudi Jožef iz Galileje, iz mesta 
Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem – bil je namreč iz 
Davidove hiše in rodovine – da bi se popisal z Marijo, svojo zaročeno ženo, ki je bila 
noseča. Ko sta bila tam, se ji je dopolnil čas poroda. In porodila je sina prvorojenca, 
ga povila v plenice in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V prav 
tistem kraju pa so pastirji prenočevali pod milim nebom in bili na nočnih stražah 
pri svoji čredi. In glej, Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova svetloba jih je 
obsvetila in so se silno prestrašili. Angel jim je rekel: »Ne bojte se; zakaj, glejte, 
oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo: Danes se vam je v Davidovem 
mestu rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod.  In to vam bo znamenje: našli boste dete, 
v plenice povito in v jasli položeno.« In v hipu je bila pri angelu množica nebeške 
vojske, ki so Boga hvalili in govorili: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, 
ki so Bogu po volji.«                                                                                                        Lk 2,1-14 

Sveti večer - V četrtek je prvi sveti večer - začetek praznovanja Gospodovega 
rojstva. Blagoslovili bomo svoje domove in molili ob jaslicah. Maša 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.  

Luč miru iz Betlehema 2015 – Se samo zdi, ali res gori? Na razpolago so svečke  

Nabirka današnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo . 

V počastitev dneva samostojnosti in enotnosti nas g. škof lepo vabi k sveti maši 
za domovino, ki bo v soboto. 26. decembra, ob 15. uri v stalnici. 

Božič je praznik srečanja, 
a ne moremo in ne smemo iskati Boga nad oblaki, 
temveč predvsem v nižinah vsakdanjega življenja: 
v jaslih v Betlehemu in na Kalvariji, 
 v Njegovi Besedi in sveti evharistiji,  

v svojem srcu in srečanju z našimi bližnjimi. 

Bratje kapucini vam želimo lepo adventno pripravo, da bi lahko dneve božičnega 

praznovanja preživite v miru, veselju in radosti ob novorojenem Božjem Sinu. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 21. december 
Peter Kanizij; Božična devetdn. 

     800  † Milena Kosovič 
1800   za duše v vicah 

TOREK, 22. december 
Frančiška; Božična devetdnevnica 

     800   †† iz družine Puc 
1800   po namenu 

SREDA, 23. december 
Janez Kancij; Božična devetdn. 

     800   †† Minka in Franc Pirš 
1800    † Marija Čečko (obl.) 

ČETRTEK, 24. december 

Adam in Eva, prastarši 

Sveti večer  

    800   po namenu 

2100   po namenu 
2200   Tremerje: †† mama Marta  
           ter iz družine Vrečar, Potočnik in Strnad 

PETEK, 25. december 
BOŽIČ 

Gospodovo rojstvo 
Anastazija, muč. 

     800  †† iz družine Kač 
   930  † Helena Ocvirk 
1800  † Stanislava Kunej 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

SOBOTA, 26. december 
Štefan, diakon, prvi mučenec 

     800  †† Štefan, starši in sorodniki 
1800   †† iz družine Koštomaj 

NEDELJA, 27. december 

SVETA DRUŽINA 

Janez, apostol, evangelist 

     800  †† Ivan, Anton, Alojz in Vincenc Belaj 
   930  †† iz družine Ojstršek in Dragica Tomplak 
1800  † Marija Bouha 

1100   Tremerje: †† Veronika in Ivan Novak  
                               ter sorodniki 

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

 


