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Jezus med učitelji 
Njegovi starši so hodili vsako leto na velikonočni praznik v Jeruzalem. Ko je dopolnil 
dvanajst let in so po običaju praznika šli v Jeruzalem ter se po končanih prazniških 
dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu in njegovi starši tega niso opazili. 
Misleč, da je pri druščini, so šli dan hoda ter ga iskali med sorodniki in znanci. In ko ga 
niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju, ko je 
sedel sredi učiteljev, jih poslušal ter povpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so strmeli nad 
njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko so ga (starši) zagledali, so se zavzeli 
in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama to storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te 
žalostna iskala.« In rekel jima je: »Kaj sta me iskala? Ali nista vedela, da moram biti v 
tem, kar je mojega Očeta?« Toda ona nista razumela besed, ki jima jih je rekel.  
In vrnil se je z njima ter prišel v Nazaret in jima bil pokoren. In njegova mati je vse to 
ohranila v svojem srcu. In Jezus je napredoval v modrosti in starosti in milosti pri Bogu 
in pri ljudeh.      

Lukov evangelij 2,41-52 

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 …  Hvala tudi 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! 

Blagoslov  domov: Košnica in zgornji del Lisc 28. in 29. 12., Lisce 30. 12. in 
Tremerje 31. 12. Blagoslovi na Polulah, Cesti v Laško ter ostalih ulicah, v Zagradu, 
Pečovniku, Zvodnem, Osenci, Maistrovi ul. in na Bregu bodo po Novem letu. 

Blagoslov otrok – V nedeljo, 10. januarja, na praznik Jezusovega krsta, bo pri maši 
ob 9.30 blagoslov otrok. Starši, lepo vabljeni, da pripeljete k blagoslovu svoje male 
otroke. 

Čiščenje: Hvala vsem, ki ste v decembru skrbeli za lepoto naših cerkva. Za župnijsko 
cerkev je v januarju na vrsti Košnica. 

“Obljuba predavna postala je res, Zveličar je rojen ljudem iz nebes.  
Pri ubogih pastircih na slami leži, si revščino izvoli, ponižnost uči.”  

 

Gospod izpolnjuje svojo obljubo,  

zares prihaja iz nebes v vsak dom in v vsako srce. 

Prihaja kot majhen otrok, 

da bi ga vsak lahko sprejel in dopustil,  

da z Njim postane novi človek. 

Naj Novorojeni osreči vaše srce, ozdravi vašo dušo in stori,  

da bo ljubezen v vašem življenju postajala dejanje. 

Srečno in blagoslovljeno leto 2016 vam želimo  
                  sestre FMM in bratje kapucini 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. december 

SVETA DRUŽINA 

Janez, apostol, evangelist 

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

1100   Tremerje: †† Veronika in Ivan Novak  
                               ter sorodniki 

PONEDELJEK, 28. december 
Nedolžni otroci, mučenci 

     800  za zdravje in za družinsko deblo 
1800   †† Janez Koren 

TOREK, 29. december 
Tomaž Becket, škof, muč. 

     800   † duhovnik Ivan Vodeb 
1800   po namenu 

SREDA, 30. december 
Feliks I., papež 

     800   za vse povojne poboje 
1800    v zahvalo za uspeh referenduma 

ČETRTEK, 31. december 
Silvester, papež 

     800   za vse povojne poboje 
1800    v zahvalo za uspeh referenduma  
2300    v zahvalo 

PETEK, 1. januar 

Marija, Božja Mati 
Novo leto – dan miru 

     800  za duše v vicah 
   930  za župljane in dobrotnike 
1800  † Marija Bovha 

1100   Tremerje: po namenu 

SOBOTA, 2. januar 
Bazilij Veliki in Gregor 
Nacianški – prva sobota 

     800  po namenu 
1800   †† Nada Gabršek (obl.) 
                ter iz družine Kumer in Lampret 

NEDELJA, 3. januar 

2. nedelja po božiču 

Presveto Jezusovo ime 

     800  † Terezija Ljubek 
   930  †† iz družine Legvart 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† Alojz in Vera Sajovic 
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