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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.  
 
 

Glejte, vsak dan se poniža, prav tako kot takrat, 
ko je s kraljevskega prestola 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 in sestre FMM 

BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2022 

Odprimo srca in sprejmimo Novorojenega 
Božič je praznik rojstva Božjega sina. Lukov evangelij skoraj mimogrede pove, 
da za sveto družino v prenočišču ni bilo prostora (Lk 2,7). Temu dejstvu se 
čudimo. Morda je bil vzrok za to pomanjkanje sočutja ali strah pred tujci, lahko 
je bil razlog tudi v neobčutljivosti za stisko bližnjega. 
Ob tem se samo od sebe pojavi vprašanje, kako bi bilo, če bi Jožef in Marija 
potrkala na naša vrata. Bi našli prostor zanju in bi ju sprejeli? Na videz na- 
ključno novico o pomanjkanju prenočišča, ki je sveto družino prignala v hlev, 
evangelist Janez poglobi in poudari, da je prišel med svoje, vendar ga njegovi 
niso sprejeli (Jn 1,11). 
Božič nas vabi, da se ustavimo, pomislimo nase in na svoje 
življenje. Kakšni so odnosi, koliko časa si vzamemo za 
družino, zase in za Boga? Kako praznujemo? Pomembno 
je, da prepoznamo njegov prihod in da praznovanje v nas 
obrodi duhovne sadove, za kar moramo odpreti vse čute 
in pogled v luči vere. Spodbudo za spremembo in rast 
lahko najdemo pri sv. Pavlu, ki poudarja, naj se ne 
prilagajamo temu svetu, ampak se preobražamo z obnovo 
svojega uma, da bomo lahko spoznavali, kaj hoče Bog, kaj 
je dobro, njemu všeč in popolno (Rim 12,2).  
Sv. Pavel govori o prenovi naše notranjosti. Spreobrnjenje, h kateremu smo 
povabljeni, mora segati v globino našega odnosa z resničnostjo o nas samih. 
Prosimo Gospoda, da bi postali pozorni na njegovo navzočnost, da bi slišali, kako 
tiho, a vztrajno trka na vrata našega bitja. Molimo, da bi v notranjosti ustvarili 
prostor zanj. Prosimo, da bi Novorojenega prepoznali v tistih, po katerih nas 
najbolj nagovarja; to je po otrocih, trpečih, beguncih, obrobnih in revnih tega 
sveta. 
V imenu slovenskih škofov vsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom, 
krščanskim občestvom, Slovencem doma in po svetu ter drugim krščanskim 
Cerkvam in skupnostim želim blagoslovljen božič. Naj nam praznovanje rojstva 
Božjega sina prinese miru, veselja in novega upanja. 

Msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof in predsednik SŠK 

Gospodovo rojstvo, 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: Božič spada med največje krščanske praznike in kot takega ga 
praznujemo cel teden. Kot da je njegova vsebina tako velika in globoka, da je ne 
moremo izčrpati in praznovati samo en dan. 

Dan po božiču obhajamo praznik sv. Štefana, prvega mučenca. Ker je ta dan 
tudi dan samostojnosti in enotnosti, se bomo Bogu zahvalili za domovino in 
samostojnost.  

27. decembra je praznik sv. Janeza, apostola in evangelista. Pri mašah bomo 
blagoslovili vino – janževec. 

28. decembra je praznik nedolžnih otrok in tepešen dan. 

Sveta Družina, 30. december: Da 
bi pokazal na vrednost in pomen 
družine, je bil Jezus rojen v družini. 
Tudi z vsem svojim nadaljnjim 
življenjem je dal velik poudarek 
družini. Sam je odrasel v družini in 
preživel v njej pretežni del svojega 
življenja, približno 30 let. 
Kristusovo rojstvo in njegovo 
bivanje v družini posvečuje to osnovno celico vsake družbe. Sadove svojega 
odrešenja je naklanjal vsem članom družine: otroke je blagoslavljal, starejše pa 
telesno in duhovno ozdravljal. Po vsem tem je samo po sebi umevno, da je 
družinski praznik -božič- okronan s praznikom svete Družine. 

Drugi sveti večer – silvestrovo: Na zadnji dan v koledarskem letu 
praznujemo god svetega Silvestra, letos pa tudi praznik svete družine. Tako 
zaznamujemo spomin na družinsko skupnost, ki so jo sestavljali Božji Sin, 
Jezus iz Nazareta, njegova mati Marija in krušni oče Jožef. 

Silvestrovo je tudi dan zahvale, saj bomo obhajali zahvalno sveto mašo za 
iztekajoče se leto. Tako je silvestrovo priložnost, da se zahvalimo za vse, kar 
smo v preteklem letu prejeli. 

Blagoslov  domov: Z blagoslovom vaših domov bomo začeli v torek, 26. 
decembra, v Tremerjah in v Zvodnem, v sredo in četrtek Košnica in Zagrad 
potem pa še Osenca in Pečovnik ter Polule, Lisce, Maistrova ulica in Breg. 

Blagoslov otrok: Nedelja Jezusovega krsta (8. januar) je zaradi svojega 
namena ena izmed posebnih nedelj v letu. Pri sveti maši ob 9.30 bo blagoslov 
otrok, zlasti mlajših, ki še ne obiskujejo verouka.  
Starši, pripeljite svoje otroke k blagoslovu in skupaj z njimi obnovite krstne 
zaobljube. Dobrodošli!   

Počitnice – Z veroukom bomo ponovno začeli v ponedeljek, 9. januarja 2023. V 
času počitnic ne pozabimo na molitev in nedeljsko mašo. 

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.  

Verski tisk - naročnina za leto 2023: Ognjišče 37,40 €, Družina 149 € do 31. 
januarja, kasneje 166,40 €, Misijonska obzorja 9 € in Prijatelj 15 €.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. december 

BOŽIČ – Gospodovo 
rojstvo 

Evgenija, mučenka 

0000   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  800   Za žive †† iz družine Kač in Jesenek 

   930   † Dragica Tomplak (obl.) 
1800  †† Helena in Franc Levec 
1100   Tremerje: po namenu 

PONEDELJEK, 26. december 
Štefan, diakon, mučenec 

  800  †† Štefan Tržan in sorodniki 
  930  † Milka in Ludvik Kamplet 
1800 † Vlado Perkovič  

TOREK, 27. december 
Janez, apostol, evangelist 

  800   † Viktorija Lednik 
  800   Za zdravje 

1800  † Franci Kink 

SREDA 28. december 
Nedolžni otroci, mučenci 

   800  † Ivan Rojc 
1800  † Anton Pirtovšek 

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

   800  Po namenu 
1800   Za nerojene otroke 
1800  † Marija Čečko 

PETEK, 30. december 
Sveta Družina 

   800  Po namenu 
1800  † Martin Kumer 
1800  † Jožefa Tomažič 

SOBOTA, 31. december 

Silvester, papež 

   800 †† Lojzka in Karel Ocvirk 
1800  †† Marija Ramšak in Terezija Bornšek 

2300  V ZAHVALO 

NEDELJA, 1. januar 

Marija, Sveta Božja Mati 

Novo leto – dan miru 

  800   †† starši Jurkovšek in Podbreznik 

   930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   †† Terezija in Štefan Luževič 
1100   Tremerje: po namenu 

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


