
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

Poteka od 16. do 24. decembra. Pri 

jutranji in večerni maši pojemo 

adventne speve. Veroučenci za vsak 

dan udeležbe pri devetdnevnici dobijo 

listek, ki ga nalepijo v svoje liturgične 

zvezke. Udeležba pri božični devet-

dnevnici je za veroučence primerno 

nadomestilo za odpadle ure verouka 

med veroučnimi počitnicami, ki so od 

16. decembra do 3. januarja. 

OTROCI OTROKOM 
Gre za dobrodelna akcijo, ko verou-

čenci v kartonskih šparovčkih zbirajo 

denar za otroke v stiski. Napolnjene 

šparovčke nato v nedeljo, 29. decem-

bra, prinesejo v župnijsko cerkev k 

maši ob 10.00. Pri tej maši je tudi bla-

goslov otrok. Napolnjene šparovčke 

veroučenci med mašo položijo pred 

oltar, kot svoje darilo sovrstnikom v 

stiski in v slavo Bogu, ki je duhovni 

Oče vseh otrok. 

BOŽIČNI KONCERT 
Pevski zbori naše župnije pripravljajo 

v soboto, 4. januarja ob 18.30, v žup-

nijski cerkvi koncert božičnih pesmi. 

Župnijski pevski zbori ta večer sode-

lujejo tudi pri večerni maši. 

POKOPI Z RAZTROSOM 

Nadškofija nas je obvestila, da duhov-

niki ne smemo več biti navzoči pri 

pokopih z raztrosom pepela pokojni-

ka. To pomeni, da ne smemo niti 

sprejeti cerkvenega pokopa pokojni-

ka, katerega pepel bo raztresen in ne v 

žari položen v grob. S tem se namreč 

briše spomin na pokojnega, kar je v 

nasprotju s krščansko vero v posmrt-

no življenje duše in vstajanje telesa v 

večno življenje na novi zemlji. Naj-

bolj pravilno je posnemati Jezusa tudi 

pri pokopu: naš Odrešenik se je dal 

pokopati s celim telesom. Za raztrese-

nega pokojnika pa bodo še naprej 

mogoče maše zadušnice. 

ZAKRAMENTI IN POKOPI 

Zakrament krsta je prejela Tina Bratko-

vič. 

Cerkveni pokop sta prejela 

Marija Lazič in Franc Lebar. 

BOŽJA BESEDA 

15. 12. 2019 (3. adventna nedelja – 

Gaudete): Iz 35,1-6.10; Ps 146,6-7.8-

10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 (»Slepi 

spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so 

očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obuje-

ni.« Mt 11,5). 

22. 12. 2019 (4. adventna nedel-

ja): Iz 7,10-14; Ps 24,1-2.3-4.5-6; Rim 

1,1-7; Mt 1,18-24 (»Ko se je Jožef zbu-

dil, je storil, kakor mu je naročil Gospo-

dov angel. Vzel je svojo ženo k sebi« 

Mt 1,24). 

25. 12. 2019 (Božič – dnevna 

maša): Iz 52,7-10; Ps 98,1.2-6; Heb 1,1

-6; Jn 1,1-18 ali Jn 1,1-5.9-14 (»Boga 

ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, 

ki biva v Očetovem naročju, on je raz-

ložil.« Jn 1,18). 

29. 12. 2019 (Sv. Družina): Sir 

3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; 

Mt 2,13-15.19-23 (»Vstal je, vzel otro-

ka in njegovo mater in prišel v Izraelo-

vo deželo« Mt 2,21). 

5. 1. 2020 (Druga nedelja po 

Božiču): Sir 24,1-4.8-12; Ps 147,12-

15.19-20; Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 ali 

1,1-5.9-14 (»V začetku je bila Beseda 

in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je 

bila Bog.« Jn 1,1). 

VESELI DECEMBER 

 

Človek v sebi nosi mnogo hrepenenj – od najbolj vsakdanjih do povsem 

vzvišenih. Najgloblje in najmočnejše pa je v človeku hrepenenje po Bogu. Gre za 

daljno skrivnost, ki jo v sebi nosimo kot pečat ali praspomin. Vedno znova nas 

spominja, da kljub vsem ljubeznim in navezanostim, imetju, tem in onim življenj-

skim doživetjem, v resnici vedno najgloblje iščemo Boga in najbolj pripadamo 

Bogu. Iskanje Boga je v človeku zasidrano tako močno, da nas že samo iskanje 

osreči in izpolni. 

Boga pa ne bi niti znali iskati, če ne bi ta daljna skrivnost nekoč na tihem 

zajela tudi nas. Bog, ki nas je v svojem hrepenenju po človeku poiskal prvi, je 

hrepenenje po njem vtisnil tako v povsem preproste stvari kot v neskončno vesol-

je. Hrepenenje po Bogu je obenem tako preprosto, da ga ima v sebi vsak človek 

in tudi že otrok, a ko ga človek začuti in naredi korak k temu, da tudi sam išče 

Boga, je to tako velika stvar, da se tiče celotnega vesolja. Vsako srce, ki se zgane 

v ljubezni do Boga, odzveni v takšni moči, da stvarstvo začne slovesno pozvanja-

ti kakor za svatbo. Srečanje dveh src v iskreni ljubezni je vedno praznik. Takrat 

hrepenenje najde svoj cilj, srce pa zajameta sreča in mir. Takšno srce je priprav-

ljeno, da se v njem za vedno objameta človek in Bog. 

Rojstvo Jezusa, Božjega sina, je vidni izraz hrepenenja Boga, ki išče prav 

vsakega človeka in prav njegov objem. Naj nas advent in božič zajameta z notra-

njo silo, da bomo v sebi upali v polnosti začutiti in sprejeti to veliko ljubezen. Naj 

se z Bogom srečamo v veličini in obzorjih neba, pod rebri in oboki starodavnih 

cerkva, kot tudi v zatišju doma in preprosti bližini Novorojenega ob domačih jas-

licah. Veselje, svetloba in okrašenost decembrskih dni in noči naj nas v mislih, 

čustvih in razpoloženju vodijo k Njemu, ki je naš začetek, konec, smisel in sreča. 

      8. december 2019 
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PON 

09. 12. 

Valerija, mučenka 7.30 po namenu 

18.00 Justina Rozman, 30. dan 

20.00 srečanje katehumenov 

TOR 

10. 12. 

Judita,  

svetopisemska žena 

7.30 za zdravje 

18.00 Marija in Stanislav Merlak 

18.30 priprava na sveti krst 

SRE 

11. 12. 

Sabin, škof 7.30 starši Čosič in Martič 

18.00 Julija Bizovičar 

 

ČET 

12. 12. 

Amalija, mučenka 7.30 Marija Suchy 

18.00 v čast Svetemu Duhu za 

zdravo pamet 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

13. 12. 

Lucija, mučenka 7.30 družina Artič 

18.00 Jana Šuštar, obl. 

 

SOB 

14. 12. 

Janez od Križa, 

duhovnik 

7.30 za duše v vicah 

18.00 Miro Kuhar, obl. 

 

NED 

15. 12. 

 

3. ADVENTNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Janez Fajfar, obl. 

19.00 Vida Vidmar 

- krstna nedelja 

16.00 srečanje katehumenov 

z nadškofom v stolnici 

19.00 sprejem luči miru iz 

Betlehema 

PON 

16. 12. 

Albina, mučenka 7.30 družina Farič in Silva Potoč-

nik ter Silva Eterovič 

18.00 v čast Materi Božji za  

zdravje 

 

TOR 

17. 12. 

Lazar iz Betanije, 

svetopisemski mož 

7.30 Ana Sivec, obl. 

18.00 Francka in starši Sagadin 

 

SRE 

18. 12. 

Gacijan, škof 7.30 za zdravje in notranji mir 

18.00 za srečen porod 

 

ČET 

19. 12. 

Urban III., papež 7.30 Ivan Jelen 

18.00 Marta Šink, obl. 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

20. 12. 

Evgen, mučenec 7.30 Jože in Janja Kristanc ter  

starši Gros 

18.00 Franc Lebar, 30. dan 

 

SOB 

21. 12. 

Peter Kanizij,  

duhovnik 

7.30 za zdravje 

18.00 + družina Jošt in Frančiška 

Djuran 

7h - 19h spovedovanje p. 

Markelj (odmor (11.30-14h) 

NED 

22. 12. 

4. ADVENTNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 starši Zupan 

19.00 Angela Frelih in starši  

Bauman 

7h - 19h spovedovanje p. 

Markelj (odmor (11.30-14h) 

11.00 ministrantske vaje 

PON 

23. 12. 

Janez Kancij,  

duhovnik 

7.30 v zahvalo za Božjo pomoč 

18.00 Štefan Bolčina 

7h - 19h spovedovanje p. Mar-

kelj (odmor (11.30-14h) 
19.30 koncert Gimnazije Kranj 

TOR 

24. 12. 

Sveti večer, 

Adam in Eva 

7.30 v zahvalo  

20.00 Andoljškovi in Pelkovi 

24.00 za spreobrnitev in  

ozdravljenje  

23.30 glasbena božičnica 

SRE 

25. 12. 

BOŽIČ -  

GOSPODOVO  

ROJSTVO 

8.00 za župnijo 
10.00 Špela, Majda in Jože Rebolj 

19.00 Mariji Kraljici miru za mir 

na svetu 

 

ČET 

26. 12. 

Štefan, mučenec 

DAN SAMOSTOJNO-

STI IN ENOTNOSTI 

7.30 za zdravje 

18.00 Franc Zore, obl. 

17h adoracija pred Najsvetejšim 

18.30 prednovoletno srečanje 

ŽKK 

PET 

27. 12. 

Janez, apostol 7.30 Vilko Jenkole, obl. 
18.00 starši Anzelc in Urška Vošnjak 

10.00 sv. maša v DUK 

SOB 

28. 12. 

Nedolžni otroci 7.30 Franc Pušavec 

18.00 v zahvalo za življenje 

 

NED 

29. 12. 

SVETA  

DRUŽINA 

8.00 za župnijo 

10.00 družini Žibert in Drobnič 

19.00 Minka Konc 

10.00 blagoslov otrok 

 

PON 

30. 12. 

Vincencija, redovna 

ustanoviteljica 

7.30 Mici in Nace Ušlakar 

18.00 Peter in Gordana  

Stenberger ter starši 

 

TOR 

31. 12. 

Silvester I., papež 7.30 v zahvalo  

18.00 dr. Peter Vencelj 

 

SRE 

01. 01. 

MARIJA SVETA 

BOŽJA MATI 

NOVO LETO 

18.00 Janez Prosen  

ČET 

02. 01. 

Bazilij in Gregor Naci-

anški, škofa 

7.30 Veronika Oštrek, obl. 

18.00 Tončka Gašperin 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

03. 01. 

Presveto Jezusovo ime 7.30 po namenu 

18.00 v čast Srcu Jezusovemu 

- prvi petek 

- dopoldne obhajilo bolnih na 

domu 
17h adoracija pred Najsvetejšim 

SOB 

04. 01. 

Angela, redovnica 7.30 za duhovne poklice 

18.00 Ana in Karlo Orehek ter 

vnuk Florjan 

18.00 pri sv. maši pojejo žup-

nijski pevski zbori 

18.30 božični koncert župnij-

skih zborov 

NED 

05. 01. 

2. BOŽIČNA  

NEDELJA 

8.00 za župnijo 

10.00 Justina Rozman 

19.00 Danica Flat 

- nabirka 5 EUR 

11.00 ministrantske vaje 


