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BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO 2014
BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV IN DUHOVNIKOV

Slovenski škofje vsem duhovnikom, diakonom, bogoslov-
cem in semeniščnikom, vsem redovnicam in redovnikom, vsem 
sodelavcem v pastorali, vsem mamam in očetom pa tudi vsem 
otrokom in mladim voščimo veselo praznovanje božične skriv-
nosti. Božič naj poživi in vzradosti vse naše brate in sestre v 
zamejstvu in zdomstvu. Na poseben način želimo, naj v rojstvu 
Božjega Sina polnost dostojanstva doživijo vsi ostareli, bolni in 
osamljeni, vsi ubogi in tisti, ki doživljajo krivico, izkoriščanje in 
prezir. Vsi naj doživijo, da je Bog zanje prišel v deželo, v kateri 
se je zdelo, da je v njej umrlo upanje.  V novem letu pa vsem 
voščimo: Gospod naj bo vedno z vami in naj stori, da boste vi 
vedno z njim. Veselje Gospodovega rojstva kličemo tudi nad vse 
pravoslavne in evangeličanske kristjane.

Vaši škofje in duhovniki šenčurske župnije. 

Klic „Ne bojte se!“ z vso močjo odmeva ob Je-
zusovem rojstvu. „Ne bojte se“, je novo sporočilo, 

ki mora premagati strah. Božič nas spodbuja 
k veselju. „Glejte, oznanjam vam veliko 

veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se 

Bogoslužje



vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod.“ 
Veselje, ki ga je na svet prinesel Kristus, je novost, sposobna naredi-
ti vse stvari nove. Odrešeni smo. Na svet je prišel Odrešenik, ki bo 
kot Emanuel ostal z nami do konca sveta. Sprejeti in živeti božič po-
meni zavedati se, da nismo več sami, ker je Bog z nami in bo ostal za 
vedno. Zato: „Ne bojte se“! Božično praznovanje začnemo na sveti 
večer, ko pokadimo, pokropimo in blagoslovimo svoje domove, pa 
tudi sebe, ljudi in stvari, ki jih imamo. Povabimo Jezusa na obisk. 
Prosimo ga: Bodi z nami! Povejmo mu: verujem in zaupam v tvojo 
moč. Luč naj gori v našem domu, Kristusova luč. Letos si recimo: 
Božjemu blagoslovu se ne bomo odrekli. Zato bomo molili. Povsod, 
v vsaki družini ... vsaj nekaj. Ob jaslicah se pogovarjajmo. Če si ni-
mamo kaj povedati, je najbrž žalostno v družini.

SVETA DRUŽINA
Ali je kdaj primernejši čas za pogled na-

šega odnosa do družine, kot je prva nedelja 
po prazniku Jezusovega rojstva? Da bi po-
kazal na vrednost in pomen družine, je bil 
Jezus rojen v družini. Tudi z vsem svojim 
nadaljnjim življenjem je dal velik poudarek 
družini. Jezusovo rojstvo, njegovo bivanje v 
družini, njegova pokorščina Mariji in Jožefu 
posvečujejo to osnovno celico naše družbe. 
Sadove svojega odrešenja je delil vsem čla-
nom družine: otroke je blagoslavljal, starejše 
in bolne je telesno in duhovno ozdravljal. Zato je družinski pra-
znik božič okronan s praznikom svete Družine. 

SVETI SILVESTER goduje zadnji dan v letu. Bil je 33. voditelj 
katoliške Cerkve. Doživel je Konstantinov odlok, s katerim je dal 
kristjanom svobodo. Znan je kot velik mož molitve. Ni veliko go-
voril, vedno pa je opravljal svojo dolžnost. Ta dan obhajamo sveti 
večer. Preživimo ga kot kristjani. 

NOVO LETO 
Na novoletni dan se spominjamo Marijinega Božjega ma-

terinstva. Cerkev polaga novo leto v Marijine roke. Z velikim 
zaupanjem prosimo, naj spremlja vsak naš korak tudi v novem 
letu. Ne pozabimo na sveto mašo, s katero bomo posebej prosili 
Božjega in Marijinega varstva in blagoslova v novem letu.

SVETI TRIJE KRALJI
Tretji v vrsti božičnih praznikov je Gospodovo razglašenje ali 

sveti trije kralji. ta praznik nas predvsem spominja, da je odrešenje 
namenjeno vsem ljudem. Bog iz svoje ljubezni nikogar ne izključuje. 
Pri njem je vsakdo dobrodošel, vsak naj bo pri nje res doma. Večer 
pred praznikom je sveti večer. Tudi ta večer ne pozabimo na naše 
lepe navade, ki naj poglobijo našo vero in zaupanje v dobrega Boga.

GODOVI IN SVETE MAŠE
DECEMBER

22
PONEDELJEK

Frančiška 18.00 Za zdravje in dušni mir

23
TOREK 

Janez Kancij 18.00 + Marija Ovniček

24
SREDA

SVETI VEČER 19.00 + Pirčevi in Marija Novak

25
ČETRTEK

BOŽIČ - 
JEZUSOVO 
ROJSTVO

24.00
8.00

10.00

V priprošnjo za pravo izbiro poklica
+ Tončka Vidic
+ Janko Stare

26
PETEK

Štefan, diakon in 
prvi mučenec

8.00
10.00

+ Perčič in Štrukelj in sorodniki
+ duhovniki

27
SOBOTA

Janez apostol 18.00 + družina Rozman, sorodniki in za 
duše v vicah 

28
NEDELJA

SVETA NAZAREŠKA 
DRUŽINA

8.00
10.00

+ družina Maselj, teta Pavla
+ Marija in Ivan Mrak

29
PONEDELJEK

Tomaž Becket 18.00 + Franc Kristanac

30
TOREK 

Feliks 18.00 Za duše v vicah, v dober namen



31
SREDA

Silvester 8.00 + Cita

JANUAR
1

ČETRTEK
PRAZNIK BOŽJE 
MATERE MARIJE

8.00
10.00

Za Božje in Marijino varstvo
+ Marija Rekar, starši Vidmar

2
PETEK

Bazilij 18.00 + starši Jenko in oče Jože

3
SOBOTA

Jezusovo ime 8.00 Za duhovnike in nove duhovne 
poklice

4
NEDELJA

2. NEDELJA PO 
BOŽIČU

8.00 
10.00

Za milost vere in svetega krsta
+ starši

5
PONEDELJEK

Milena 18.00 + starši, brat Pavel Vehovec

6
TOREK 

GOSP. RAZGL. - 
SV. TRIJE KRALJI

8.00
18.00

+ Neža Ponikvar
+ Anton Kostanjevec, obl.

7
SREDA

Rajmund 18.00 + starši in brat Vehovec

8
ČETRTEK

Severin 18.00 V dober namen

9
PETEK

Hadrijan 18.00 + Slavka Rozman

10
SOBOTA

Viljem 18.00 + Marina Rekar, starši in sestra 
Vidmar

11
NEDELJA

PRAZNIK 
JEZUSOVEGA KRSTA

8.00 
10.00

+ Zora Pirih, od prijateljice
+ Tončka Vidic

PRIREDITEV NA ŠTEFANOVO
V petek, 26.12.2014, ob 18h bo na Nova-

kovem dvorišču (Prebačevo) potekala tradi-
cionalna božična prireditev na kateri si boste 
lahko ogledali božično igro, prisluhnili boste 
pevcem in se družili s prijatelji ob pecivu in 
čaju. Vabimo vas, da si božične praznike po-
lepšate v družbi svojih sosedov in prijateljev. 
Veseli bomo peciva, ki ga pripravijo skrbne 
gospodinje s Prebačevega in Hrastja. 


