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

Božji Sin zares prihaja med nas, kot mali otrok. 
Ne ustraši se, če ni vse pospravljeno in vse narejeno.  

Pomembno je le, da smo doma,  
v sebi in mu z upanjem odpremo svoj dom.  

Njegova blaga in dobrotna LUČ naj posveti v Vaše srce in družino.  
Z Njim v srcu je vse drugače. 

Dan je bolj sončen, stisk roke bolj iskren,  
pogled bolj dobrohoten in življenje bolj sveto. 

Zares, čudež se godi, ko se Najvišji v meni in med nami rodi. 

Vam in vsem v Vaših družinah želimo lep in doživet Božič  
ter polno čudežev v novem letu 2017. 

  Vaše hvaležne sestre frančiškanke Marijine misijonarke  

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-5, 9-14) 
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je 
bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je 
nastalega. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi in 
tema je ni sprejela. Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. 
Na svetu je bil in svet ja nastal po njem – in svet ga ni spoznal. V svojo lastnino 
je prišel in njegovi ga niso sprejeli. Vsem pa, kateri so ga sprejeli, je dal pravico, 
da postanejo božji otroci; njim, ki vanj verujejo, ki se niso rodili iz krvi, ne iz 
poželenja mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda se je učlovečila in se 
je naselila med nami; in videli smo njeno slavo, slavo kakor edinorojenega od 
Očeta: polno milosti in resnice. 

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV  

Dragi bratje duhovniki, redovnice, redovniki, verniki in vsi ljudje dobre volje!  

Oznanilo o učlovečenju in rojstvu Božjega Sina v človeški družini, ki mu vsako leto 

prisluhnemo ob božičnih praznikih, nas pretrese, če se le vanj poglobimo. Papež 

Frančišek v letošnji apostolski spodbudi Radost ljubezni, ki jo je napisal po sinodi o 

družini, pravi: »Skrivnost božiča in Nazareta je polna družinskega duha. V božičnih 

dneh iz nje pijejo radost ljubezni tudi krščanske družine, da bi obnovile svoje upanje 

in veselje« (AL 85). Božična skrivnost je res nedoumljiva. Bog je do Jezusovega 

prihoda komuniciral s človeštvom po prerokih izvoljenega judovskega ljudstva in po 

čudežnem vodstvu skozi njegovo zgodovino. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je 

spregovoril po svojem Sinu tudi s človeško besedo. To je nekaj tako nezaslišano 

novega in velikega, da človekov razum in srce lahko le strmita in je še danes za 

pripadnike nekaterih drugih ver skoraj bogokletno. A za kristjane je poleg resnice o 

vstajenju to ena od temeljnih verskih resnic. Z njo stoji in pade vse, kar verujemo o 

dostojanstvu in vrednosti človeka, družine in smislu življenja. Jezusove besede so 

Božje besede, po njem se je rodila »Božja milost, ki rešuje vse ljudi« (Tit 2,11).  

Božje ravnanje je uzakonilo na svetu ljubezen kot osnovni zakon. Bog je s človeškim 

rojstvom svojega Sina enkrat za vselej razodel, da je ljubezen rešilna bilka za 

posameznike, družbo in svet, še posebej za družino, če naj postane prostor ljubezni 

in služenja, »luč v teminah tega sveta in v vseh stiskah«. Božič nas uči in navdušuje 

za ljubezen, ki ljubi vse ljudi, vsakega človeka, ne glede na njegove vrline. V njem, 

ki je naš brat, smo postali bratje in sestre med seboj. V teh svetih dneh se potrudimo, 

da se ne bomo ustavljali le na površini, ampak utrdili vero v sporočilo o razodeti 

Ljubezni in širili in živeli ljubezen v medsebojnih odnosih. Potem se bodo uresničila 

tudi božična voščila o veselju in miru in želje o blagoslovu, ki jih drug drugemu 

izrekamo tudi za novo leto.  

Duhovno bogat božič in blagoslovljeno novo leto 2017 voščimo še zlasti vsem 

bolnim in tistim, ki iz različnih razlogov ne morete v polnosti doživljati osrečujoče 

radosti življenja. Naše voščilo naj doseže tudi vse rojake v zamejstvu in po svetu, vse 

pravoslavne in evangeličanske brate po veri in vse ljudi dobre volje.  

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 

Božič spada med največje krščanske praznike in kot takega ga praznujemo ves 
teden. Kot da je njegova vsebina 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 in enotnosti, 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. 

Moško pevsko društvo "Pod gradom" Celje prireja tradicionalni božični koncert 
ob dnevu samostojnosti ob 18.30 uri (po sv. maši). Gostja večera bo sopranistka 
Maša Malgaj. Zbor vodi Robert Vodušek. Vabljeni! Po koncertu bo blagoslov vina 
– janževca, s katerim bomo lahko nazdravili ob praznikih. 

V stolnici bo ob 15. uri sveta maša za domovino. 

27. decembra je praznik sv. Janeza, apostola in evangelista. Pri mašah bomo 
blagoslovili vino – janževec. 

28. decembra je praznik nedolžnih otrok. Otroci, ne pozabite, da je ta dan 
tepežen dan. 

Sveta Družina (30. december) - Člani svete Družine so bili Jezus, Marija in Jožef. 
Da bi pokazal na vrednost in pomen družine, je bil Jezus rojen v družini. Tudi z 
vsem svojim nadaljnjim življenjem je dal velik poudarek družini. Sam je odrasel 
v družini in preživel v njej pretežni del svojega življenja, približno 30 let. 
Kristusovo rojstvo in njegovo bivanje v družini posvečuje to osnovno 
celico vsake družbe. Sadove svojega odrešenja je 
naklanjal vsem članom družine: otroke je blagoslavljal, 
starejše pa telesno in duhovno ozdravljal. Po vsem tem je 
samo po sebi umevno, da je družinski praznik -božič- 
okronan s praznikom svete Družine. 

Naj sveto nazareško dete varuje naše družine pred 
vsemi nevarnostmi! 

 

Blagoslov domov - Z božičnim blagoslovom domov bomo začeli v torek, 27. 
decembra v Košnici in Liscah, sledijo Tremerje (29. 12.) in Polule (30. in 31. 12.).  

Luč miru iz Betlehema - Pri oltarju gori Betlehemska luč miru, ki je bila 
prižgana na kraju Gospodovega rojstva in jo lahko ponesete na svoje domove. 
Na razpolago so svečke. 

Dom sv. Jožef Celje vabi v nedeljo, 25. decembra 2016, ob 16. uri v cerkev Sv. 
Jožefa Celje na božični koncert iz sklopa Glasba na hribu: Božič v sopranu in 
harfi. Nastopili bosta prvakinja SNG Maribor, sopranistka Andreja Zakonjšek 
Krt in Urška Križnik Zupan na harfi. Vstop je prost - prostovoljni prispevki. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. december 

BOŽIČ 

Vunibald, opat 

0000  †† iz družine Druks in Kragolnik 

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

PONEDELJEK, 26. december 
Štefan, diakon, prvi muč. 

Dan samostojnosti 

     800   †† Štefan, starši in sorodniki 
            ter sorodniki Erjavc 
1800   †† iz rodbine Bobnič 

TOREK, 27. december 
Janez, apostol, evangelist 

     800   † Melita Erjavec (15. obletnica) 
 1800  † Franc Rozman 

SREDA, 28. december 
Nedolžni otroci 

   800   †† Ivan, Anton, Alojz in Vincenc Belaj 
1800  za ozdravitev družinskega debla  

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

   800  †† Marija in Karel Klepej 
1800  v čast Božjemu usmiljenju 

PETEK, 30. december 
Sveta Družina 

     800   †† Janko Babič in iz družine Vodopivec  
1800   za zdravje 

SOBOTA, 31. december 
Silvester, papež 

Sveti večer 

     800  † Matilda Guček 
1800  po namenu 

2300  V ZAHVALO 

NEDELJA, 1. januar 

Marija, Božja Mati 
Novo leto - dan miru 

Fulgencij, škof 

   800  za župljane in dobrotnike 
   930  po namenu 
1800  po namenu 
1100  Tremerje: †† Ivan in Fanika Hadalin  
                               in v dober namen 

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


