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Iz Matejevega evangelija (Mt 1,18-24) 
Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: Ko je bila njegova mati Marija zaročena z 
Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. Ker je bil Jožef, 
njen mož, pravičen in je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko pa je to 
premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: »Jožef, Davidov 
sin, ne boj se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo; kar je namreč spočela, je od Svetega 
Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih 
grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je spolnilo, kar je bil Gospod napovedal po 
preroku, ki pravi: »Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, 
kar pomeni: Bog z nami.« Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil 
Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi. 

Sveti večer - V soboto je prvi sveti večer - začetek praznovanja Gospodovega 
rojstva. Blagoslovili bomo svoje domove in molili ob jaslicah. Molitev je na 
priloženi podobici. Na razpolago je tudi oglje in kadilo. 
Sveta maša za otroke in družine z majhnimi otroki bo v župnijski cerkvi ob 21. uri, 
ob 20.45 bo božičnica, ki jo pripravljajo veroučenci.  
Ob 22. uri bo sveta maša v Tremerjah.  
Ob polnoči bo polnočnica v župnijski cerkvi, božični program se bo začel ob 23.15.  

Luč miru iz Betlehema 2016 – Brez Tebe me zebe! Na razpolago so svečke  

Namenitev dela dohodnine za Slovensko kapucinsko provinco - vsi 
davkoplačevalci lahko namenimo do 0,5% dohodnine kateremu izmed 
upravičencev, med katerimi je tudi Slovenska kapucinska provinca. Ta denar bi 
sicer šel v državni proračun. Kar je potrebno storiti je, da se do 31. decembra 
lokalnemu finančnemu uradu dostavi izpolnjena in podpisana zahteva, ki jo 
prilagamo. Vložena zahteva velja do preklica ali do spremembe zahteve. To pomeni, 
da zavezancu za dohodnino ni treba vsako leto vlagati nove zahteve. Vloži jo le 
takrat, če jo vlaga prvič ali če želi del dohodnine za donacije nameniti komu 
drugemu.  
Zahtevo lahko oddate v župnijski pisarni ali jo pošljete na naslov: Finančni urad 
Celje p. p. 2399 3102 Celje,   lahko pa ga izpolnite tudi preko e-davkov, to je preko 
naslova: http://edavki.durs.si/. 

Verski tisk: Naročnine za leto 2017: Družina – 101,40 € (če plačamo do konca jan. 
2017 pa 98,80 €), Ognjišče – 30,90 €, Prijatelj – 11,70 €, Misijonska obzorja – 9 €, 
Mohorjeva družba – 46 €, Mohorjev koledar – 17,50 €. 

Na razpolago je Marijanski koledar (2,5 €) in Družinska pratika (5,50 €). 

BOŽIČ - SPOVED - Ko se že tudi na zunaj pozna bližina božičnih praznikov, nikar ne 
pozabimo na dobro neposredno duhovno pripravo na božič: skupna družinska 
molitev, maša in tudi dobra spoved. V življenju delamo tudi napake, smo 
pomanjkljivi in grešimo. Spoved ne pomeni zgolj iskanja in odkrivanja greha. Smisel 
spovedi ni v tem, da se človek obsodi, ampak da se rešuje. Jezus Kristus je Luč, ki 
išče človeka tam, kjer je. Bog je ljubezen, ki človeka dviga iz sovraštva, je mir, ki se 
ponuja nemirnemu človeku, je usmiljenje, ki se daje tistim, ki jih je izmučila 
trdosrčnost. 
Bratje kapucini vam bomo še prav posebej na voljo za spoved v zadnjem tednu pred 
božičem: od 7.00 do 10.00 in od 15.00 do 19.00.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 18. december 

4. adventna nedelja 

Vunibald, opat 

     800  †† Peter in Frančiška Čremožnik 
   930  †† iz družine Gaberšek 
1800  po namenu Zadnikar in Žumer 
1100  Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 19. december 
Urban V., papež 

     800   † Jože Marodi 
1800   v zahvalo 

TOREK, 20. december 
Dominik, opat 

     800   †† Rudi (obl.) in Fanika Šlander 
 1800  † Alojz Žagar 

SREDA, 21. december 
Pater Kanizij, škof, c. uč. 

   800   †† krstna botra Anica  
           in birmanska botra Jožica 
1800  † Cvetko Konec (30. dan)  

ČETRTEK, 22. december 
Frančiška Cabrini, redovna ustan. 

   800  †† Minka in Franc Pirš 
1800  † Janko Štrukelj  
          in †† iz družine Kamšak in Jamnišek 

PETEK,23. december 
Janez Kancijan, duhovnik 

     800  †† iz družine Puc 
1800   † Ferdinand Selšek (obl.) 

SOBOTA, 24. december 
Adam in Eva, prastarši 

Sveti večer 

     800  † Marija Čečko (obl.) 

2100  †† Nada in Franc Loger 
2200  Tremerje:  †† mama Marta in duše v vicah 

NEDELJA, 25. december 

BOŽIČ 

Vunibald, opat 

0000  †† iz družie Druks in Kragolnik 

   800  †† Marija in Stanko Kač 
   930  † Greta Zaveršek 
1800  †† Helena in Franc Levec 
1100  Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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