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BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Bogoslužje božičnega praznika je vabilo k veselju. »Ne bojte se, glejte, oznanjam
vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil
Odrešenik, ki je Kristus Gospod« (Lk 2, 10-11), je rekel angel pastirjem.
Tudi mesijanski spev preroka Izaija naznanja osvoboditev iz sužnosti, od zunanjih
in notranjih zatiralcev. Izraelsko ljudstvo je hodilo v temi, bivalo je v deželi smrtne
sence in potem zagledalo veliko luč (prim. Iz 9, 1-3).
Sprašujemo se, kje so znamenja Božje navzočnosti med nami danes in kje je še
veselje? Ali v Cerkvi ne izgovarjamo le preveč lepih besed, medtem ko so življenje
in dejstva drugačna? Kje so torej znamenja veselja ob božiču? Tega ni lahko razložiti.
Skrivnost božičnega praznika je v umevanju, da se svet ni bistveno spremenil, kar
zadeva zunanje dogodke: še vedno jočemo, zbolimo, se dobro ali slabo počutimo,
se borimo, zmagujemo, izgubljamo, umiramo… Življenje gre naprej kot je šlo pred
Jezusovim rojstvom. Kljub temu pa se za tistega, ki sprejme božično sporočilo, da
se je rodil, da je prišel med nas Odrešenik sveta, življenje spremeni in dobi novo
vsebino. Zgodi se isto kot pri matematiki: namesto negativnega predznaka damo
pred številko pozitiven predznak, namesto minusa, damo plus. Številka je videti
nespremenjena, v resnici pa se v celoti spremeni.
Ko Kristusa sprejmemo v svoje srce, Jezus spremeni naše življenje, zgodovino in
večnost. Vse je novo, vse pridobi smisel, vsaka bolečina je napolnjena z upanjem,
veselje postane sproščeno in umirjeno, vsako delo postane nekaj, kar prej ali slej
rodi uspehe.
Vsem Vam, dragi bratje in sestre, ki zajemate iz lepote in veselja božičnega
praznovanja, še posebej našim družinam, bolnim, ostarelim in osamljenim ter našim
rojakom po svetu, škofje želimo Kristusovega miru in poguma. Naj nas beseda rešitve,
izrečena v novorojenem Detetu, spremlja vsak trenutek našega življenja!
Voščilu naših škofov se pridružujemo tudi župnik Urban Kokalj, kanonik Vinko
Prestor in naš bogoslovec Jure Koželj.

OBHAJILO BOLNIKOV pred prazniki bo v ponedeljek, 22.12., dopoldan.
SVETI VEČER

Ob mraku 24. decembra bomo sveti večer začeli praznovati z molitvijo najprej
po svojih domovih in družinah. V farni cerkvi bo večerna sveta maša ob 18- ih. Na
začetku nas bodo najprej mladi z božično zgodbo duhovno zbrali in povedli v samo
praznovanje. K tej duhovni ubranosti ste vabljeni tudi pred polnočnico, ob 23.30.

PRIREDITVE OB BOŽIČNEM PRAZNOVANJU

V petek, 26. decembra, ob 16. uri bo v cerkvi sv. nadangela Mihaela na Olševku
koncert božičnih pesmi. Isti dan ob 18- ih bo predstavitev božične zgodbe na Prebačevem pri Novakovih, ob 19.30 uri pa bo koncert Pihalnega orkestra občine Šenčur
v Kulturnem domu. V soboto, 27. decembra, po večerni sveti maši, nam bodo v farni
cerkvi pevski zbori naše župnije zapeli še nekaj božičnih pesmi. Vabljeni!

KOLEDNIKI BODO ZOPET MED NAMI

Tudi letos nas bodo po domovih med božičnimi prazniki obiskovali koledniki. V
samem Šenčurju, v Srednji vasi, na Lužah, na Olševku, v Hotemažah, na Visokem
in na Miljah bodo koledniki obiskali le tiste družine oziroma domove, za katere
ste oddali izpolnjene prijavnice. Po drugih vaseh bodo koledniki hodili od hiše do
hiše. Radi jih sprejmimo v svoje domove in tudi tokrat velikodušno darujmo za naše
misijonarje in njihove potrebe.

PRAZNOVANJE SVETEGA ŠTEFANA V SREDNJI VASI

Na praznik sv. Štefana, 26. decembra, bo ob 10- ih sveta maša tudi v Srednji vasi
in po njej blagoslov konj.

BLAGOSLOV VINA OB PRAZNIKU APOSTOLA JANEZA

V soboto, na praznik apostola in evangelista Janeza, 27. decembra, bo pri sveti
maši ob 8- ih na Lužah in zvečer ob 18- ih v farni cerkvi blagoslov vina.

NEDELJA SVETE DRUŽINE

V nedeljo, 28. 12., obhajamo praznik sv. družine. Pri sveti maši ob 10. uri bo v farni
cerkvi, pa tudi na Visokem, blagoslov otrok. Lepo vabljene tudi noseče matere.

SVETA DRUŽINA OBISKUJE NAŠO ŽUPNIJO

Podoba svete družine, ki smo jo prejeli na Slovenskem pastoralnem dnevu v Celju, bo v mesecu januarju gostila podružnica v Hrastju. Tisti, ki želite sveto družino
sprejeti pod okrilje svojega doma, se za termin dogovorite s Silvo Vrhovnik (040
977 658). Sprejem bo v nedeljo, 4. januarja, pri sveti maši ob 10. uri.

VEROUČNE POČITNICE

Otroci imate veroučne počitnice vse tja do 11. januarja. Med prazniki pa ne pozabimo na molitev in sveto mašo!

SEJA ŽPS bo v torek, 27. januarja, ob 20. uri.
MAŠNE NAMENE za april bomo začeli sprejemati z mesecem januarjem.
ŽUPNIKOVA ZAHVALA

Ob koncu koledarskega leta se iskreno zahvaljujem vsem, ki pravilno razumete
vsestranske cerkvene in župnijske potrebe in ki po svojih močeh pomagate graditi
župnijsko občestvo. Hvala vsem, ki izkazujete svojo pozornost in skrb tudi za župnišče in nas duhovnike. Naj Vam za vse Bog povrne s svojim blagoslovom.
Urban Kokalj, župnik
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18.00 v zahvalo za zdravje
20.00 †Janez Golorej in Marija Kokalj (VOKLO)

ŠTEFAN
diakon in
mučenec

za farane
za zdravje in srečen zakon
†Aleš, 7. dan in Jana, obl. ter Ivanka Okorn
†Rafael Kopač, 7. dan
za zdravje
8.00 †Janez Sušnik, obl.
10.00 †starši in brat Ivan Maselj
10.00 †Marjeta, obl. in Miha Škrjanc (SREDNJA VAS)

JANEZ
apostol in
evangelist

8.00 za zdravje in Božji blagoslov v družini (LUŽE)
18.00 †Marjan Brezar
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DRUŽINE

8.00 za farane
10.00 za Božji blagoslov v družini
10.00 †Albin Florjančič (VISOKO)
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19.00 †Janez Hafner
škof in
†Janez Bobnar, obl.
mučenec
ROGER
škof
SILVESTER
papež

19.00 †starši Franc in Terezija Kristanc
†Franc in Marinka Rabič
19.00 v zahvalo
za zdravje

MARIJA - SVETA 8.00 †Kušarjevi
BOŽJA MATI 10.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
BAZILIJ VELIKI 18.00 †Vida Podpeskar, obl. (VISOKO)
škof in cerk. uč. 19.00 za zdravje v čast Materi Božji
IME JEZUSOVO

SOBOTA
JANUAR

19.00 †Franc Korelc, 7. dan
†Peter Žagar, obl.
†Stanko in Henrik Potočnik, obl.
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19.00 †Ljudmila Svetelj, obl.
†starši in dva brata Mubi

2. NEDELJA
PO BOŽIČU

8.00 †iz družine Likozar (VOKLO)
18.00 †Nace Murko, obl.
8.00 za farane
10.00 †mama Ana Šimnovec
10.00 za srečen porod v čast sveti družini (HRASTJE)
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EMILIJANA
(MILENA)
devica

19.00 †Kristina, obl. in Jože Debeljak
†Zdravko Potočnik, obl.

8.00 za zdravje
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE 18.00 †Frančišek Keršmanc, 30. dan
RAJMUND
19.00 †bratje in sestre ter vsi †iz družine Planjaver
PENJAFORDSKI
†Magdalena Hočevar, obl.
duhovnik
SEVERIN
NORIŠKI
opat

19.00 †Peter, Martin in Marjana Sušnik
v zahvalo in priprošnjo

JULIJAN
mučenec

19.00 †Ana Kadunc
†Marjan Mesec, obl.

GREGOR NIŠKI 18.00 †Tanja Blejc
v zahvalo
škof in cerk. uč.
8.00 za farane
NEDELJA
JEZUSOVEGA 8.30 †starši Ana in Lovro Šimnovec (VOKLO)
10.00 †starši Zorman
KRSTA
TATJANA
mučenka

19.00 †Janez in Marija Tomažič
†Minka Maček, obl.

19.00 †starši in dva brata Jerič
HILARIJ
†Pavla Zupan, obl.
škof in cerk. uč.
FELIKS
NOLANSKI
duhovnik

19.00 †Antonija Šter
†Miha Kern, obl.

ABSALOM
škof

19.00 †Anton Kimovec
†Frančiška Drolc, obl.

MARCEL I.
papež

19.00 †Rafael Kopač, 30. dan
†Milan Umnik, obl.
†Franc, obl., Ivan in Srečo Gregorin

ANTON
PUŠČAVNIK
2. NAVADNA
NEDELJA

18.00 †Aleš Okorn, 30. dan
†Antonija Golob
†Marjan Bučan, obl.
8.00 za farane
10.00 †Franc Rakovec
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