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4. ADVENTNA NEDELJA, 22. 12. 2019 

 

NEKATERI GODOVI  
Ponedeljek:  Božična devetdnevnica 
Torek:   
SREDA: BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO                       
Četrtek:  Štefan, diakon in mučenec                       
Petek:  Janez, apostol in evangelist                          
Sobota: Nedolžni otroci, mučenci                                            
NEDELJA: SVETA DRUŽINA   
   

SVETE MAŠE 
NEDELJA (22.12.) ob   9h: Za farane 
Ponedeljek ob 17h: Marija Bevk    
Torek ob   8h: Po namenu   
BOŽIČ    ob 24h: Za farane  
     ob 10h: Mezek Franc  
Četrtek ob 17h: Vsi Čumovi   
                          Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 17h: Franci Oblak  
Sobota ob 17h: Mama Frančiška   
NEDELJA (29.12.)        ob   9h: Za farane  
 

• Zadnja dva dneva pred božičem je še božična devetdnevnica. Večer pred 
božičem pa je sveti večer. Blagoslovite jaslice, domove in gospodarska 
poslopja. Ob tem izmolite vsaj veseli del rožnega venca.  

• Gospodovo rojstvo bomo začeli praznovati s slovesno polnočnico. 35 minut pred 
polnočjo bomo začeli moliti veseli del rožnega venca. Pet minut pred polnočjo bomo 
blagoslovili jaslice, o polnoči pa bo sloves-na sveta maša Gospodovega rojstva. 
Dnevna sv. maša bo ob 10.00.  

• Božična številka Družine je dvojna (4,20 €). Nekaj izvodov je več, da kdo 
lahko vzame. 

• Novo Ognjišče vas tudi že pričakuje. 

• Betlehemsko luč letos prinašajo naši ministranti. 
 

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 2019 
 

Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v času zimskega sončnega 

preobrata, ko se tema najdaljših noči začenja umikati svetlobi dneva, nam 

sporoča: Bog ne zapušča sveta! Ostaja z nami kot Luč, kot Odrešenik! Dokler bo 

obstajal svet, ne bo nikoli prenehala aktualnost angelove vesele novice iz 

betlehemske noči: »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). Samo On je in ostane Pot izhoda iz »dežele smrtne sence« 

(Iz 9,1).  
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Ob božičnem praznovanju slovenski škofje vsem vam, dragi bratje in sestre v 

župnijskih občestvih, pa tudi vsem duhovnikom in diakonom, redovnikom in 

redovnicam, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem ožjim sodelavcem, vsem 

našim zamejcem in zdomcem ter slovenskim misijonarjem, še posebej pa vsem 

bolnikom in najbolj preizkušenim bratom in sestram, (pri)voščimo obilje Božjega 

kruha, ki naj vaše življenjsko okolje v letu 2020 spreminja v sodobno hišo kruha 

za vse bližnje, ki so lačni pristne ljubezni!  
Enako voščilo namenjamo v duhu ekumenskega sožitja tudi vsem 

pravoslavnim in evangeličanskim bratom in sestram. 
Vaši škofje 


