
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

24. december 2017 – 52 – 
4. adventna nedelja, BOŽIČ 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18) 

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 
nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a 
temà je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel 
je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. 
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega 
človeka, je prihajala na svet. 
Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo 
lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala 
moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz 
krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je meso postala 
in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od 
Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. 
Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo 
prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti 
smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, 
milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; 
edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil. 

 

 

Gospod je prišel k nam, 

da bi mi lahko prišli k njemu. 

Naj vas trojna resničnost Jezusovega rojstva: 

rojstvo besede iz Očeta, 

rojstvo otroka v Betlehemu iz Device Marije 

in rojstvo Boga v dušah ljudi napolni z blagoslovom, 

da ga boste mogli prenašati  

in razlivati na svoje bližnje. 

bratje kapucini 

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV  

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

Evangelisti, predvsem Luka, opisujejo božični dogodek, 
ko se je Bog sklonil k nam ljudem, ko je Večni postal 
človek, da bi za vedno ostal z nami. To vsebino 
premišljujemo, to vsebino oznanjamo, to vsebino 
skušamo živeti. Božično skrivnost, ki nam je otipljivo 
blizu v jaslicah, globoko in pristno doživljajo otroci. 
Odrasli pogosto preveč razumsko dojemamo skrivnosti 
Božjega učlovečenja. Toda čim bolj smo otroci, bolj 
čutimo nevidni dotik Božje roke, ko se On, nevidni, 
dotika našega srca. In predvsem to naj bi se v božičnih dneh zgodilo. Tudi 
poklicni oznanjevalci vesele novice in vsi verniki naj bi doživeli Božji dotik. Da 
bi se učlovečeni Bog tako dotaknil našega srca, da bi ostalo »dobro, pošteno, 
pravično in sveto«, kakor je zapisal Božji služabnik Alojzij Kozar.  

In ravno zato je Bog postal človek. Zato Bog vedno znova prihaja med nas. Zato 
se Bog vedno znova dotika našega srca, da bi to srce (p)ostalo »dobro, pošteno, 
pravično in sveto«. Dobro – kar je temeljna odlika vsakega človeka in kar se 
izraža v vsakdanjih drobnih dejanjih. Pošteno – kar je profesor dr. Anton 
Trstenjak posebej označil kot značilnost Slovencev, ki pa danes žal vse bolj 
izginja. Pravično – kar presega zavezanost zakonu, pravilom in predpisom ter 
ohranja Božji pogled na človeka in svet. Sveto – kar povzema vse druge kreposti 
in je končni cilj in najvišja sreča vsakega človeka.  

Želimo, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«. Naj ta želja v 
teh božičnih praznikih doseže vse ljudi dobre volje in naj bo to vodilo vsakega 
človeka tudi v novem letu 2018. Blagoslovljen božič želimo vsem bolnim in 
trpečim, vsem rojakom v zamejstvu in po svetu, pa tudi tistim, ki v 
izpovedovanju vere niso združeni z nami. Naj nas vse združuje prizadevanje, da 
bi bilo vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«.  

Vaši škofje 

BOŽIČ 

Sveti večer – Danes je prvi sveti večer - začetek praznovanja Gospodovega 
rojstva. Blagoslovili bomo svoje domove in molili ob jaslicah. Polnočnica 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. 

Na razpolago je kadilo, s katerim boste ob blagoslovu pokadili domove.  



 

 

Blagoslov doma na sveti večer 

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali 
družina. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj. 
Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva 
tvojega Sina Jezusa Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te 
skupaj z njim hvalimo in slavimo. Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in 
dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen; 
naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo 
v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V 
njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje 
milosti, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in 
telesno zdravje. Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer 
te bomo hvali in slavili. Po Kristusu, našem Gospodu. 

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 - Ker spada Božič med največje krščanske praznike, ga 
praznujemo cel teden. Njegova vsebina je 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.  
Po večerni maši bo v naši župnijski cerkvi tradicionalni božični koncert 
moškega pevskega zbora »Pod Grmado«, ki ga vodi Robert Vodušek. Lepo 
vabljeni. 

V počastitev dneva samostojnosti in enotnosti, bo škof dr. Stanislav Lipovšek 
daroval v stolici sv. Danijela ob 15. uri. 

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. 

Blagoslov domov: torek, 26. decembra Tremerje, 27. in 28. decembra Košnica 
in Lisce, potem Polule. Po novem letu ostali del župnije.  

Počitnice – Z veroukom bomo ponovno začeli v ponedeljek, 8. januarja 2018. V 
času počitnic ne pozabimo na molitev in nedeljsko mašo. 

Današnja nabirka je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

Verski tisk: Naročnine za leto 2018: Družina 104 € (če plačamo do konca januarja 
2018 pa 101,40 €), Ognjišče 32 €, Prijatelj11,70 €, Misijonska obzorja 9 €, 
Mohorjeve knjige 46 €. 
Na razpolago je Pratika (5,50 €), Marijanski (2 €) in stenski koledar (0,70 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. december 

4. adventna nedelja 

Adam in Eva, prastarši 

Sveti večer 

   800  † Franci Plajnšek 
   930  † Stanislava Gajšek 
1100    Tremerje: † br. Robert Podgoršek 

2100   †† Nada in Franc Loger 
2200   Tremerje: † mama Marta  
                              in †† iz družine Vrečar 

PONEDELJEK, 25. december 

BOŽIČ 

- Gospodovo rojstvo – d.p.d. 

Evgenija, mučenka 

0000  †† iz družine Kragolnik in Druks 

   800  †† Marija in Stanko Kač 
   930  † Matjaž Križnik 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: †† iz družine Kresnik in Petek 

TOREK, 26. december 
Štefan, diakon, prvi muč., 
Dan samostojnosti, d.p. 

   800  †† Štefan, starši in sorodniki 
           ter sorodniki Erjavc 
1800  po namenu 

SREDA, 27. december 
Janez, apostol, evangelist 

   800   †† Ivan, Anton, Alojz in Vincenc Belaj 
1800   † Angela Špiljak 

ČETRTEK, 28. december 
Nedolžni otroci, mučenci 

   800  † duhovnik Ivan Vodeb 
1800  †† Alojz, Marija, 3 sestre in rodbina Hren 

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

  800   za vse žrtve povojnih pobojev 
1800  po namenu 

SOBOTA, 30. december 
Janez Boecardo, red. ust. 

   800   †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
1800  za duše v vicah 

NEDELJA, 31. december 

Sveta družina 

Silvester, papež 

  800  † Franc Zgoznik 
  930   za župljane in dobrotnike 
1800  †† Jože in Marija Pristovšek 
1100    Tremerje: † Hinko Zupanc 
2300   V ZAHVALO 

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


