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4. ADVENTNA NEDELJA

Božji nam je rojen Sin, 
radujmo se!

BOŽIČNO VOŠČILO 
SLOVENSKIH ŠKOFOV

Dragi sobratje duhovniki, redovnice 
in redovniki, bogoslovci, verniki in vsi 

ljudje dobre volje! Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veli-
ko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence, je zasijala svetloba. 
Ta stavek preroka Izaija je tako preprost, a po drugi strani nosijo 
te besede v sebi osrednje sporočilo skrivnosti božičnega prazni-
ka. Misel preroka nam razodeva veliko resnico, da je Bog kot 
otrok po svojem Sinu stopil v naš svet in nas je po njem obiska-
la Božja slava. Božično skrivnost tako doživljamo kot vstopanje 
luči v naše življenje, ki je tolikokrat zaznamovano s sencami ali 
kdaj doživljamo tudi temo. Kako drugačen je prostor, ki ga osve-
tljuje luč. Tudi naše življenje je svetlo in lepše, ko vanje posije 

Bogoslužje



Božična luč. Smo v jubilejnem svetem letu usmiljenja, ki želi na 
poseben način poglobiti v nas Božje usmiljenje, se kaže pred-
vsem v sklanjanju Boga k nam. Ljudje nikoli ne bi našli Boga, če 
ne bi on naredil prvega koraka in bi ne prišel med nas. Želimo 
vam, da bi Luč, ki sije po Božjem detetu trajno sijala! Božje dete 
nam pomaga preseči nas same, da smo sposobni živeti v ljube-
zni do vseh ljudi. Ta božična luč radosti in miru naj zasije v nas, 
da bomo kot kresničke, sposobni svetiti v temi in kazati pot do-
brote in ljubezni. V novem letu 2016 vam želimo, da bi bili vaši 
dnevi zaznamovani z mirom, dobroto, razumevanjem in pred-
vsem z ljubeznijo… tako bo z naših obrazov odseval dobrohotni 
Božji pogled.

Vaši škofje in duhovniki

BOŽIČNO PRAZNOVANJE 
Tudi letos se bomo, če Bog 

da, zbrali k slovesnemu prazno-
vanju Gospodovega rojstva. Ta 
dan moramo še posebej doživeti 
radost in srečo neizmerne Božje 
slave, moči in polnosti življenja. 
Na božični praznik kar najlepše 
počastimo Jezusa. Prenovljeni z 
milostjo svetega misijona ga povabimo v svoje srce in res živimo 
z njim. Božič ni samo zgodovinski dogodek, od katerega šteje-
mo leta. Še bolj je to dogodek, ki se obnavlja vsak trenutek na-
šega življenja, vsakokrat, ko se trudimo, da bi bili podobni Jezu-
su v njegovi dobroti, ljubezni in odpuščanju. Takrat se Gospod 
znova rodi v nas. Zato je lahko vsaka sveta maša, vsak prejem 
svetega obhajila, vsaka sveta spoved, vsako branje in poslušanje 
Božje besede za nas Božič. Po vsem tem vedno znova k nam 
prihaja Kristus Odrešenik.

GODOVI IN SVETE MAŠE
DECEMBER

21
PONEDELJEK Peter 18.00 † Anton Brankovič, Janez Prestor

 22
TOREK Frančiška 18.00 † Janez Maleš

23
SREDA Janez 18.00 † Franc Belehar

24
ČETRTEK Adam in Eva 19.00 † za Božje varstvo in zdravje otrok

25
PETEK BOŽIČ - JEZUSOVO 

ROJSTVO

24.00
8.00

10.00

† Mici in Nace Ušlakar
† Janez Novak, Prebačevo
† starši Maselj, teta Pavla, Hrastje

26
SOBOTA

Sveti Štefan - prvi 
mučenec

8.00
10.00

† po namenu
†  Janko Stare

27
NEDELJA SVETA DRUŽINA 8.00

10.00
† Tončka Sekne
† Franc Kristanc

28
PONEDELJEK Nedolžni otroci 18.00 † Ana in Vinko Novak

29
TOREK Tomaž 18.00 † Janez Novak

30
SREDA Feliks 18.00 † Marija in Ivan Mrak

31
ČETRTEK Silvester, papež 8.00 V zahvalo

JANUAR
1

PETEK
BOŽJA MATI MARIJA 
- NOVO LETO

8.00
10.00

Za Božje varstvo in blagoslov
† Janez Novak

2
SOBOTA Bazilij 18.00 † Tončka Perčič

3
NEDELJA 2. nedelja po božiču 8.00

10.00
† starši
† Anton Brankovič. obl., Janez Prestor

4
PONEDELJEK Angela 8.00 † Tončka Perčič



5
TOREK Milena 18.00 † starši in Pavel Vehovec

6
SREDA

Gospodovo 
razglašenje - SVETI 
TRIJE KRALJI

8.00
18.00

† Martnavovi 
† starši

7
ČETRTEK Rajmund 18.00 † starši in stric Avsenek

8
PETEK Severin 18.00 † Mici in Nace Ušlakar

9
SOBOTA Hadrijan 18.00 † Janez Novak

10
NEDELJA

PRAZNIK 
JEZUSOVEGA KRSTA

8.00
10.00

Starši
† Tončka Perčič

ŠTEFANOVO NA PREBAČEVEM
V soboto, 26. decembra 2014, ob 18. uri bo na Novakovem 

dvorišču (Prebačevo) potekala tradicionalna božična prireditev 
na kateri si boste lahko ogledali božično igro, prisluhnili pev-
cem in se družili s prijatelji ob pecivu in čaju. Vabimo vas, da 
si božične praznike polepšate v družbi svojih sosedov in prija-
teljev. Veseli bomo peciva, ki ga pripravijo skrbne gospodinje s 
Prebačevega in Hrastja.


