
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

23. december 2018 – 49 – 

4. adventna nedelja, BOŽIČ 
 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,39-45; 2,1-14) 
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore, v mesto na Judovem. Stopila 
je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin 
pozdrav, se je dete veselo zganílo v njenem telesu. Elizabeta je polna Svetega Duha 
na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad 
tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je 
prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od veselja 
zganílo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« 
Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo 
popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se 
hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galilìje, iz mesta Názareta, 
v Judêjo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Bêtlehem, ker je bil iz Davidove hiše in 
rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, 
so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in 
položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji 
prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k 
njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: 
»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se 
vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v 
znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila 
pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na 
višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 
 

 
Glejte, vsak dan se poniža, prav tako kot takrat, 

ko je s »kraljevskega prestola« (Mdr 18,15) stopil v telo Device. 

Vsak dan pride k nam v ponižnosti. 
Vsak dan stopa iz Očetovega naročja na oltar v duhovnikove roke.  

(sv. Frančišek Asiki) 

NAJ BO PRAZNOVANJE GOSPODOVEGA ROJSTVA POLNO VESELJA. 

bratje kapucini 
VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA BOŽIČNI PRAZNIK 

Drage sestre in bratje in vsi ljudje dobre volje!  

»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu 
po volji« (Lk 2,14), to je bilo oznanilo angelov s pesmijo, 
ki se je razlegala v sveti božični noči po betlehemskih 
poljanah in je pastirjem oznanila veselo oznanilo, da se 
je rodil zveličar, ki je Jezus, Gospod. To božično 
sporočilo je tako pomenljivo, tako bogato in veličastno, 
da odmeva tudi v naš čas.  

Božična noč je noč veselja, hvaležnosti in upanja. Skupaj 
z angeli smo tudi mi povabljeni, da slavimo Boga, ker je 
dober, zvest in usmiljen. V božični noči še prav na 
poseben način doživljamo Božjo bližino, njegovo dobroto in ljubezen. Ob tem smo 
vsi povabljeni, da sprejmemo dar nebeškega Očeta, ko nam v teh dneh pošilja 
svojega Sina in s tem podarja našemu življenju nov smisel in kaže na pravo vsebino 
človeškega življenja. Naše življenje naj postane jasen odgovor na podeljeni 
neizmerni Božji dar, naj bo prežeto z ljubeznijo do Boga in z našo medsebojno 
ljubeznijo.  

Življenje iz ljubezni namreč prinaša človeku mir, veselje in novo življenjsko moč, 
česar nam ta zemeljski svet ne more dati. Mir, ki ga prinaša Božje dete, ni sad 
kompromisov in našega trgovanja, ampak je v pravem pomenu 
Božji dar.  

V neusmiljenem ritmu vsakdanjega življenja, ko nam tolikokrat 
zmanjkuje časa zase, za pristnejše medsebojne odnose, za 
dejanja ljubezni in dobrote, se vsaj za trenutek ustavimo pred 
novorojenim betlehemskim Detetom in dopustimo, naj se 
vsebina božičnega sporočila dotakne naših src. Dopustimo, da 
božično sporočilo ogreje, gane in ozdravi neštete rane, ki jih nosimo v sebi. Tako se 
bo v nas po Božjem dotiku začelo rojevati nekaj novega, lepšega in pristnejšega.  

Naj oznanilo angelov iznad skromne betlehemske votline vsem prinese veselje, 
novo upanje in mir! Tega želimo slovenski škofje najprej vam, otroci, ki ste Jezusu 
najbližje ne samo zaradi mladosti, ampak ste mu blizu po svojem otroškem čutenju, 
iskrenosti in pristnosti. Prav tako želimo škofje doživeto praznovanje božičnih 
praznikov vsem mladim, odraslim in ostarelim! Tudi vam, bolni, onemogli in ubogi, 
ki vas je življenje morda postavilo na rob družbe, želimo, da vas prevzame mir in 
ljubezen Božjega deteta. Jezus se je rodil za vsakega od nas kot Emanuel, kot Bog z 
nami. Slehernega želi potolažiti in prinesti luč povsod, kjer je tema, da bi naše 
življenje po veri vanj dobilo novo vsebino in nov zagon. Zato naj bo novo leto 2019 
in sploh vsa naša prihodnost prežeta z bližino Božjega Sina, v skupnem 
prizadevanju za ustvarjanje okolja, ki ga bodo krasile kreposti miru, poštenja, 
domačnosti in dobrote. Obilje miru in Božjega blagoslova naj bo vedno med nami!  

Vaši škofje 

  



 

 

BOŽIČ 

Sveti večer – Jutri bo 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. Pred mašo 
(ob 20.40) bo božičnica, ki jo pripravlja s. Ania z otroci.  Ob 22. uri bo polnočnica 
v Tremerjah. Ob polnoči bo glavna polnočnica v župnijski cerkvi. Pred to mašo 
(ob 23.30) pa pripravljajo božičnico naši pevci.  
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.  
V počastitev dneva samostojnosti in enotnosti, bo v stolici sv. Danijela ob 15. 
uri sveta maša za domovino. 
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:  26. decembra Tremerje, 27. in 28. decembra Zagrad ter 
Košnica in Lisce zgoraj, 29. decembra Polule in 31. decembra Maistrova in ostali 
del Lisc. Po novem letu ostali del župnije. 
Počitnice – Z veroukom bomo ponovno začeli v ponedeljek, 7. januarja 2019. V 
času počitnic ne pozabimo na molitev in nedeljsko mašo. 
Verski tisk, naročnine: Družina –  109,20 € (če plačamo do konca januarja 2019 
pa 104 €), Ognjišče – 33,50 €, Prijatelj – 11,70 €, Misijonska obzorja – 9 €, 
Mohorjeve knjige (prednaročilo šest knjig za 2020) – 48 €, Vzgoja – 19,80 €, 
Magnificat  - 55,80 €, Mavrica – 39,90 €. Na razpolago so Pratika (5,90 €) in 
Marijanski koledar (2,50 €) in koledar - list (0,70 €). 

 

Božično domovinski koncert - V okviru koncertov iz sklopa ''Glasba na hribu'', 
ki jih pripravljajo v Domu sv. Jožef, bodo 25. decembra 2018 gostili člane 
priznanega etno ansambla, Prifarski muzikanti, ki se bodo predstavili z 
izborom najlepših božičnih pesmi in napevov. Vstop je prost. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 23. december 

4. adventna nedelja 

Janez Kancij, duhovnik 

    800   †† Štefanija in Anton Založnik,  
           Štefanija Vaupotič, Tonči Založnik    
   930   † Božidar Safran (obl.) 
1800   † Marija Čečko (obl.) 
1100   Trem.:  za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 24. december 

Adam in Eva, prastarši 

    800   † Franc Plajnšek 
 2100  † Marija Vrenko 
2200   Tremerje:  †† mama Marta in iz družine 
                                     Potočnik in Strnad 
0000   † Franc Druks in Justina Kragolnik 

TOREK, 25. december 

BOŽIČ  
 Gospodovo rojstvo 

    800   †† Stanko in Marija kač 
   930   † Nada in Franc Loger 
1800   †† starši in vsi Bobnič 
1100   Trem.:  za žive in †† župljane in dobrotnike 

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

  800  †† Štefan Tržan in vsi sorodniki 
1800  †† Dragica Tomplak in Blaž Davitkov 

ČETRTEK, 27. december 
Janez, apostol, evangelist 

  800   †† Ivan, Anton, Alojz in Vincenc Belaj 
  800  † Alojzija Komerički (8. dan) 
1800  za družinsko deblo, blagoslov in mir v družini 

PETEK, 28. december 
Nedolžni otroci 

  800  za zdravje 
1800 † Albin Šket 

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

  800   †† starši Pasar, 2 brata in sestra  
                ter vsi živi iz družine Pasar 
1800  v zahvalo in priprošnjo za zdravje 

NEDELJA, 30. december 

Sveta družina 

Feliks I. papež 

    800   †† Koren, Tuhtar in sorodniki 
   800    za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930    za zdravje 
1800   † Terezija in Štefan Luževič 
1100   Tremerje:  v zahvalo in priprošnjo  
                               sv. Frančiška in Klare 

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


