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Božično voščilo slovenskih škofov
»V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli« (Jn 1,11). Božja Be-

seda je prišla v svojo lastnino, kajti tako piše apostol: »V njem je bilo ustvarje-
no vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, najsi bodo 
prestoli ali gospostva ali vladarstva ali oblasti: vse je ustvarjeno po njem in 
zanj« (Kol 1,16). »On je podoba nevidnega Boga, je prvorojenec vsega stvar-
stva« (Kol 1,15). »On je namreč Alfa in Omega, prvi in poslednji, začetek in 
konec« (Raz 22,13). Toda njeni je niso sprejeli, kajti mnogi sprejemajo Kri-
stusa v svojo hišo samo tako, kakor ga je sprejela neka žena po imenu Marta, 
ki je v svoji vnemi za postrežbo pozabila, da človek ne živi samo od kruha, 
medtem ko je njena sestra Marija sedla h Gospodovim nogam in poslušala 
njegovo besedo (Lk 10,38–42). »Človek namreč ne živi samo od kruha, tem-
več od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4).

Bratje in sestre, bližnji in daljni, verni in manj verni! Vaši škofje vam is-
kreno voščimo, da bi v letošnjem božičnem času in skozi vse prihajajoče leto 
kakor Martina sestra Marija vsak na svoj način sedli h Gospodovim nogam 
in prisluhnili, spokojno in zbrano prisluhnili Njegovi besedi: pred betlehem-
sko votlino in pred jaslicami, pred ambonom v cerkvi in pred sprejemnikom 
doma v hiši, pred odprto knjigo Besede pri poslušanju in pred zaprto knjigo 
Besede pri premišljevanju, pred glasom glasnika od zunaj in pred glasom 
vesti od znotraj, da bi hvalili Gospoda na cimbale poslušanja in na cimbale 
donenja (Ps 150,5). In naj nam sprejeta Beseda vsem daje moč, da bomo 
vedno bolj Božji otroci (Jn 1,12). Vaši škofje

Obvestila
V Hrastjah in na Prebačevem bomo zaradi zdravstvenega 

stanja g. Ivana Miheliča do nadaljnega imeli prilagojen urnik 
svetih maš. 

Na praznik Sv. Štefana, 26. decembra ob 18. uri, 
vabljeni na ogled Božične igre pri Novakovih.

VEČJE ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI V LETU 2014: Slo-
vesnosti prvega svetega obhajila: v Hrastju v nedeljo, 11. 
maja. Sveta birma bo v nedeljo, 15. junija. Zlata maša prela-
ta Antona Slabeta bo v nedeljo, 13. julija, slovesnost srebrne 
maše g. Cirila Isteniča pa 12. oktobra.

svete maše
DECEMBER

22 nedelja 10.15 † Anton Brankovič in Janez Prestor
23 torek 19.00 † Marjan in Marija Novak
24 sreda 10.15 † Maselj in teta Pavla
25 četrtek 10.15 † Peter Ocepek in starši Škulj

29 nedelja
8.00 † starši Kastelic in Ovijač Prebačevo

10.15 † Franc Kristanc
31 torek 17.00 † Marija in Ivan Mrak

JANUAR
1 sreda 10.15 † Minka Perčič
5 nedelja 10.15 † Zmrzlikar in Perčič
6 ponedeljek 17.00 † Janko Stare

12 nedelja 10.15 † Marija Ovniček, 30. dan
19 nedelja 10.15 † Nežka in Franc Vidic

26 nedelja
8.00 † Antonija Zupan Prebačevo

10.15 † Jernej Dolinar 
FEBRUAR

2 nedelja 10.15 † starši, bratje in sestre Anžlovar
9 nedelja 10.15 † Jože Berdon

16 nedelja 10.15 † Janko Stare, obl.

23 nedelja
8.00 † Janez in Terezija Rekar, Prebačevo

10.15 † starši in brat Pavel Vehovec
MAREC

2 nedelja 10.15 † starši Perčič, trije bratje in sestra
5 sreda 17.00 † starši in bratje Mohar (pepelnična sreda)
9 nedelja 10.15 † Rado Jovanovič ter Slavko in starši Perdan

16 nedelja 10.15 † Janez in Franc Pilar
19 sreda 17.00 † Pavel Erzar in starši Kokalj (sv. Jožef)
23 nedelja 10.15 † Franc Logar

Učlovečenje pomeni, da se neskončni Bog napoti v meje 
končnega, večni Bog v človeško časovnost, Božje bogastvo v 
našo človeško revščino. dr. Anton Strle

Bogoslužni list
v soseskah hrastje – Prebačevo


