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Sveta Družina
»O Bog, naj v novem letu čutimo,
da nas varuje ona,
ki nam je rodila tvojega Sina,
začetnika življenja.«
Blagoslovljeno, srečno, zdravo in duhovno bogato
novo leto 2020.
bratje kapucini
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 2,13-15.19-23)
Ko so modri odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani,
vzemi dete in njegovo mater in zbéži v Egipt! Ostani tam, dokler ti ne povem; Heród
bo namreč iskal dete, da bi ga umóril.« Vstal je, še ponoči vzel dete in njegovo mater
ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Heródove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod
rekel po preroku: ›Iz Egipta sem poklical svojega sina.‹ Ko je Heród umrl, se je v
Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi otroka in
njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli
po življenju.« Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Ko
je slišal, da vlada v Judeji Arheláj namesto svojega očeta Heróda, se je bal iti tja. Bil
pa je v sanjah opomnjen in se je umaknil v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je
nasêlil v mestu, ki se imenuje Nazaret. In tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po
prerokih, da se bo imenoval Nazaréčan.
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, 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, veroučencem, ministrantom, … Vsem iskreno Bog povrni!
Blagoslov otrok: V nedeljo, 12. januarja, na praznik Jezusovega krsta, bo pri maši
ob 9.30 blagoslov otrok. Starši, vabljeni, da pripeljete k blagoslovu svoje otroke.

Blagoslov domov: V tem tednu bo
blagoslov v Zvodnem, Osenci in
Pečovniku, po novem letu pa
Polule, Maistrova ulica in Liste.
Čiščenje župnijske cerkve: Hvala
vsem, ki ste v decembru skrbeli za
lepoto naših cerkva. V januarju je za
župnijsko cerkev na vrsti Košnica.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 29. december
Sveta Družina
Tomaž Becket, škof, mučenec

800 †† Štefanija in Anton Založnik,
Štefanija Vaupotič, Tonči Založnik
930 †† rodbina Rajh in sorodniki
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: † Vincenc Čerenak (pog.)

PONEDELJEK, 30. december
Feliks I., papež

800 † Frančiška Verdev
1800 † Ivan Pajk

TOREK, 31. december
Silvester, papež
SREDA, 1. januar
Marija, Sveta Božja Mati
Novo leto, dan miru
Fulgencij, škof
ČETRTEK, 2. januar
Bazilij Veliki, škof, c. uč.
Gregor Nacianški, škof, c. uč.
PETEK, 3. januar
Presveto Jezusovo ime
SOBOTA, 4. januar
Elizabeta Seton, redovnica
NEDELJA, 5. januar
2. nedelja po božiču
Janez Nepomuk, škof

800 † Jožefa Tomažič
1800 po namenu
2300 †† Jana in Lojzi Potočnik
800 † Frančiška Vrečer
930 † Jožefa Železnik
1800 v zahvalo
1100 Tremerje: †† mama Marta in iz družine
Strnad in Potočnik
800 po namenu
1800 †† Nada Gabršek (obl.)
ter iz družine Kumer in Lampret
800 za srečno zadnjo uro
1800 † Jožefa Tomažič
800 †† Jože in vsi Ojstršek
1800 †† Marjan in Stanislav Preložnik
800
830
930
1800
1100

† Franci Škrobar (30. dan)
za žive in †† župljane in dobrotnike
† Marija Berger
† Marija Bovha
Tremerje: †† Veronika in Alojz Sajovic
ter Neža Cvetrežnik
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