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22. december 2019 – 48 –
4. adventna nedelja, Božič
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,1-14)
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.«

Bratje kapucini vam želimo
miren, topel in blagoslovljen Božič!

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 2019
Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v času zimskega sončnega preobrata,
ko se tema najdaljših noči začenja umikati svetlobi dneva, nam sporoča: Bog ne
zapušča sveta! Ostaja z nami kot Luč, kot Odrešenik! Dokler bo obstajal svet, ne bo
nikoli prenehala aktualnost angelove vesele novice iz betlehemske noči: »Ne bojte
se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod« (Lk 2,10). Samo On je in
ostane Pot (Jn 14,6) izhoda iz »dežele smrtne sence« (Iz 9,1).
Ob božičnem praznovanju slovenski škofje vsem vam, dragi bratje in sestre v
župnijskih občestvih, pa tudi vsem duhovnikom in diakonom, redovnikom in
redovnicam, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem ožjim sodelavcem, vsem našim
zamejcem in zdomcem ter slovenskim misijonarjem, še posebej pa vsem bolnikom
in najbolj preizkušanim bratom in sestram, (pri)voščimo obilje Božjega kruha, ki naj
vaše življenjsko okolje v letu 2020 spreminja v sodobno hišo kruha za vse bližnje,
ki so lačni pristne ljubezni!
Enako voščilo namenjamo v duhu ekumenskega sožitja tudi vsem pravoslavnim in
evangeličanskim bratom in sestram.
Vaši škofje
BOŽIČ
Sveti večer – V torek 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.
Po večerni sveti maši božični koncert Moškega pevskega društva "Pod gradom" in
Župnijskega pevskega zbora sv. Cecilije. Zborovodji sta Grazyna Mech in Robert
Vodušek. Vljudno vabljeni.

V počastitev dneva samostojnosti in enotnosti, bo v stolici sv. Danijela ob 15. uri
sveta maša za domovino.
Luč miru iz Betlehema – Skavti so prinesli Betlehemsko 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 Košnica in Lisce
zgoraj, 30 in 31. decembra Zagrad. Po novem letu ostali del župnije.
Dom sv. Jožef Celje vabi na:
- Božični koncert iz sklopa Glasba na hribu: Andreja Zakonjšek Krt – sopran in
Urška Križnik Zupan – harfa, sreda, 25. decembra 2019, ob 16. uri, v cerkvi Sv.
Jožefa Celje
- 100. uprizoritev »Leta nič, en dan potem«; gledališka predstava slovenskega
pisatelja in Prešernovega nagrajenca Zorka Simčiča, v uprizoritvi Ljubiteljskega
gledališča Teharje – Celje, sobota, 28. decembra 2019, ob 16. uri, v Kardinalovi
dvorani Doma.
Frančiškovski viri podrobno pripovedujejo, kaj se je
zgodilo v Grecciu. Petnajst dni pred božičem je
Frančišek poklical nekega moža iz tistega kraja z
imenom Janez, ter ga prosil, naj mu pomaga uresničiti
neko željo: »Rad bi predstavil Dete, rojeno v Betlehemu
in na neki način s telesnimi očmi videti stisko, v kateri
se je znašlo zaradi pomanjkanja stvari, ki jih potrebuje novorojenec, kako je bilo
položeno v jasli in kako je ležalo na senu med volom in osličkom.«[1] Brž ko ga je
slišal, je zvesti prijatelj takoj šel, da bi na določenem mestu pripravil vse potrebno
glede na svetnikovo željo. 25. decembra je v Greccio prišlo veliko bratov iz različnih
krajev, prišli pa so tudi možje in žene iz kmečkih hiš tistega področja, ki so prinesli
s seboj rože in bakle, da bi razsvetlili tisto sveto noč. Ko je prišel Frančišek, je našel
jasli s senom, vola in oslička. Ljudje, ki so prihiteli, so pred božičnim prizorom, ki ga
dotlej niso nikdar videli, izražali neizrekljivo veselje. Potem je duhovnik na jaslih
obhajal slovesno evharistijo in pokazal vez med učlovečenjem Božjega Sina in
evharistijo. Ob tisti priliki v Grecciu ni bilo figuric: jaslice so ustvarili in doživljali
tisti, ki so bili navzoči. Tako se je rodilo naše izročilo: vsi okoli votline in polni
veselja, brez vsake razdalje med dogodkom, ki se uresničuje, in tistim, ki postanejo
udeleženi pri skrivnosti. Prvi življenjepisec sv. Frančiška Tomaž Čelanski omenja,
da se je v tisti noči preprostemu in ganljivemu prizoru pridružilo še čudovito
videnje: eden od navzočih je videl, kako v jaslicah leži Dete Jezus sam. Od tistih
božičnih jaslic leta 1223 »se je vsak vrnil domov poln neizrekljivega veselja.«
: Papež Frančišek o pomenu in vrednosti jaslic

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI

NEDELJA, 22. december
4. adventna nedelja
Frančiška Cabrini, red. ust.
PONEDELJEK, 23. december
Janez Kancij, duhovnik
TOREK, 24. december
Adam in Eva, prastarši
Sveti večer
SREDA, 25. december
BOŽIČ – Gospodovo rojstvo
Evgenija, mučenka
ČETRTEK, 26. december
Štefan, diakon, mučenec

800
930
1800
1100

† Angela Tratnik
† Dragica Tomplak (obl.)
v zahvalo
Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike

800 po namenu darovalke
1800 † Marija Čečko (obl.)
800 † Franc Plajnšek (obl.)
2100 † Franc in Nada Loger
2200 Tremerje: †† mama Marta in iz družine
Strnad in Potočnik
0000
800
930
1800
1100

†† Kragolnik in Druks
†† iz družine Kač in Jesenek
† Frančiška Vrečer
za žive in †† župljane in dobrotnike
Tremerje: po namenu

800 †† Štefan Tržan in sorodniki
1800 † Majda Kink

PETEK, 27. december
Janez, apostol, evangelist

800 †† Ivan, Anton, Alojz in Vinko Belaj
1800 † Angela Tratnik

SOBOTA, 28. december
Nedolžni otroci, mučenci

800 †† Anton in Angela Pirtovšek
1800 † Albin Šket

NEDELJA, 29. december
Sveta Družina
Tomaž Becket, škof, mučenec

800 †† Štefanija in Anton Založnik,
Štefanija Vaupotič, Tonči Založnik
30
9 †† rodbina Rajh in sorodniki
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: po namenu
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