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Sveta Družina

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,41-52)

Jezusovi starši so vsako leto za velikonočne praznike hodili v Jeruzalem. Ko je
bil star dvanajst let, so šli na pot po praznični navadi. In ko so se po končanih
prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši
to opazili. Mislili so, da je pri popotni druščini, in so prehodili pot enega dne.
Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v
Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl med
učitelji, jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so strmeli nad njegovo
razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in
njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako stóril? Tvoj oče in jaz sva
te žalostna iskala.« Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da
moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar nista razumela besed, ki jima
jih je rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In
njegova mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu. Jezus pa je
napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.
V Božjem imenu, s praznikom Božje matere Marije sprejmimo novo leto kot božji
dar, kot novo milost, kot še eno priložnost, da bi živeli in delali lepše in bolje.
Blagoslovljeno, srečno, zdravo in duhovno bogato novo leto 2019.
bratje kapucini
Zahvala - Bratje kapucini se želimo ob koncu leta zahvaliti vam vsem. Težko bi
našteti vseh in vsega, kar ste v iztekajočem se letu storili dobrega za samostan, za
župnijo in vse tri cerkve. Vsem in vsakemu posebej Bog povrni: ključarjem, članom
gospodarskega in župnijskega pastoralnega sveta, ministrantom, vsem ki so čistile
in krasile cerkve, letos še posebej zahvala za lepo okrašeno cerkev ob vseh
praznovanjih in župnijske prostore, oskrbovalcem cerkva in okolice, bralcem,
pevcem in organistom, kitaristom, voditeljem različnih skupin, katehetinjam in
animatorjem, sodelavcem Karitas, skavtom … S skupnim prizadevanjem smo si
delili skrb za celotno župnijo.
Za vso pomoč in sodelovanje ob božičnih praznikih pa se zahvaljujemo vsem, ki ste
sodelovali in pomagali pri čiščenju, pripravi in okrasitvi cerkva, darovalcem
smrekic in cvetja, jasličarjem, vsem ki ste pomagali pri obhajanju bogoslužij:
pevcem, bralcem, ministrantom, skavtom, mladim … Vsem iskreno Bog povrni!

V soboto, 5. januarja 2019 bo po večerni sveti maši božični koncert Moškega
pevskega društva "Pod gradom" in Župnijskega pevskega zbora sv. Cecilije. Kot
glasbeni gost bo nastopil tenorist Matic Zakonjšek. Vljudno vabljeni.
Blagoslov domov: Po novem letu bo blagoslov v Zvodnem, Osenci in Pečovnik.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 30. december
Sveta družina
Feliks I. papež

PONEDELJEK, 31. december
Silvester, papež

800
800
930
1800
1100

†† Koren, Tuhtar in sorodniki
za žive in †† župljane in dobrotnike
za zdravje
† Terezija in Štefan Luževič
Trem.: v zahvalo in priprošnjo
sv. Frančiška in Klare

800 za vse žrtve povojnih pobojev
800 † Janko Štrukelj
1800 v zahvalo
2300 v zahvalo

Marija, Božja Mati
Novo leto – dan miru

800
930
1800
1100

SREDA, 2. januar
BazilijVeliki in Gregor
Nacianški, škofa, c. uč.

800 † Matilda Jesenek (gr. 2)
1800 † Marija Vrenko
1800 †† Nada Gabršek (obl.) ter iz družine
Kumer in Lampret

ČETRTEK, 3. januar
Presveto Jezusovo ime

800 † Ivan Vodeb
800 † Matilda Jesenek (gr. 3)
1800 † Marija Bovha

TOREK, 1. januar

PETEK, 4. januar
Angela Folinjska, redovnica
SOBOTA, 5. januar
Janez Nepomuk, škof
NEDELJA, 6. januar
Gospodovo razglašenje
Sveti trije kralji
Gašper, Miha, Boltežar

†† Jože in Marija Pristovšek
v dober namen
† Matilda Jesenek (gr. 1)
Tremerje: po namenu

800 na čast Jezusovemu srcu
800 † Matilda Jesenek (gr. 4)
1800 v zahvalo Bogu in Mariji
ter prošnja za varstvo v prihodnjem letu
800 † Marija Berger
800 † Matilda Jesenek (gr. 5)
1800 v dober namen
800 † Marjanca Vrečer
930 za žive in †† Pajk
1800 † Matilda Jesenek (gr. 6)
1100 Tremerje: †† Alojz in Vera Sajovic,
Neža Cvetrežnik
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