52. teden
24. 12. 2017
4. ADVENTNA
NEDELJA
SVETI VEČER

25. 12. 2017
PONEDELJEK

BOŽIČ
26. 12. 2017
TOREK
DAN
SAMOSTOJNOSTI
ENOTNOSTI

GODOVI
IN PRAZNIKI

Adam in Eva,
prastarša

BOGOSLUŽNO
BRANJE
2 Sam 7,1-5.811.16; Ps 89,23.4-5.27.29; Rim
16,25-27; Lk
1,26-38

GOSPODOVO
ROJSTVO

sv. Štefan,
prvi mučenec

ob 22. uri

ob 18.uri

v čast sv. Ani in
Joahimu za
okrevanje
Florjana

p. Andrej: po namenu
darovalca

Nedolžni otroci

29. 12. 2017
PETEK

sv. Tomaž
Becket, škof in
mučenec

1 Jn 2,3-11; Ps
96,1-3.5-6; Lk
2,22-35

SVETA
DRUŽINA

POLNOČNICA

Apd 6,8-10;7,5460; Ps 31,34.6.7.8.17.21; Mt
10,17-22

1 Jn 1,5-10; 2,12; Ps 124,2-3.45.7-8; Mt 2,13-18

31. 12. 2017
NEDELJA

ob 9. uri
za + družino Švab

p. Andrej: po namenu
darovalca

28. 12. 2017
ČETRTEK

30. 12. 2017
SOBOTA

za + moža Ivana
Urbanca

Iz 52,7-10; Ps
98,1.2-6; Heb 1,16; Jn 1,1-18 ali Jn
1,1-5.9-14

1 Jn 1,1-4; Ps
97,1-2.5-6.11-12;
Jn 20,2-8

sv. Janez
Boecardo,
duhovnik, redovni
ustanovitelj

sv. Silvester,
papež
drugi sveti večer

1 Jn 2,12-17; Ps
96,7-10; Lk 2,3640
1 Mz 15,1-6;
2,11-3; Ps 105,16.8-9; Heb
11,8.11-12.17-19;
Lk 2,22-40

ob 11. uri

p. Andrej: po namenu
darovalca

v zahvalo za prejete
milosti

sv. Janez,
apostol in
evangelist

27. 12. 2017
SREDA

SVETE MAŠE

ob 9. uri
po namenu
Juretove mame

ob 9. uri
za + Štefko
Tomažin

Kapela ob 7.30
v čast sv. Janezu po
namenu darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu

p. Andrej:
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
za zdravje svaka Franka
p. Andrej:
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30

ob 11. uri
v zahvalo za
vse milosti v
letu 2017
ob 11. uri
v čast sv.
Antonu Pad. za
zdravje družine
ter spreobrnenje
očeta in sinov

ob 18.uri
za + Vinkota
in Marijo
Kukuljan
ob 18.uri
za + Margita
8. dan
ob 18.uri
za + strica
fr. Lucija in
sestro Ivanko

ob 18.uri

po namenu darovalca

v čast Materi Božji
za zdravje hčera
Marjete in Mare ter
mir v njunih
družinah

p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 11. uri

v čast Materi Božji po
namenu

p. Andrej:

ob 9. uri
za + Ogrin in
Markučič

za + strica
fr. Lucija in
sestro Ivanko

4. ADVENTNA NEDELJA, 24.12. * SVETI VEČER
POLNOČNICA ob 22.00. Lepo vabljeni!

Pomenljiva, lepa in zelo stara je navada, da kristjani na sveti
večer, to je večer pred božičem, novim letom in pred svetimi
tremi kralji, blagoslavljamo svoje domove. Pri tem uporabljamo
blagoslovljeno vodo in kadilo. Sveti večer začnemo pri jaslicah.
Pripravimo žerjavico in kadilo, blagoslovljeno vodo in vejico,
prižgemo svečko (morda s plamenom betlehemske luči) in se dogovorimo, kako bomo
oblikovali molitev. Nekdo moli naprej, drugi odgovarjajo .
JASLICE: V blagoslov so članom družine jaslice že takrat, ko se postavljajo. Kakšno
veselje je za mlade in stare oči, ko se pripravlja mah ali kamen, postavlja božično drevo in
postavljajo figure. Ob jaslicah vsi v duhu romamo na božjo pot v Betlehem.

PONEDELJEK, 25.12. * BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO
LUČ V TEMI
Zunanja tema danes ni več tak problem, ko imamo električno razsvetljavo. Toda mnogi ljudje potujejo
skozi življenje v notranji temi, ko padajo v depresije. Četudi je na zunaj zanje vse v redu, v njihovo dušo
ne more posijati luč. Sedijo kot zaprti v temni luknji, iz katere ne vidijo izhoda. Veselo sporočilo se
oznanja tudi njim. Sredi noči, sredi trde teme prinaša otrok v jaslih luč, ki bi rada razsvetlila vso temo. Pa
res lahko nekomu, ki je v globoki depresiji, pomaga božično sporočilo? Veliko ljudi na videz praznuje,
vendar tema v njih ostaja. Govori se celo o »božičnem žalovanju«, ki zajame nekatere ljudi, ko se
spominjajo praznovanja v otroštvu in začutijo velik prepad med tistimi časi in sedanjostjo. Pa vendar je v
vsakem človeku neka slutnja, da se božično sporočilo dotika tudi njihovega srca, četudi je še tako žalostno
in zavito v temo. Božič nam ne želi oznanjati zdravega sveta: želi pa se dotakniti prav tistih ljudi, ki so
obupani, ki se čutijo osamljene, odrezane od sveta. Otrok v jaslih je obljuba, da tudi v njihovi praznini
vzhaja žarek upanja, da sredi njihove teme zasveti luč, ko otrok prebija njihov duševni oklep.
Prerok Izaija nam v božični noči našteva imena otroka, ki bo prinesel luč v temo: »Čudoviti svetovalec,
Močni Bog, Večni Oče, Knez miru« (Iz 9,5b). Že sedemsto let pred Jezusovim rojstvom je prerok poznal
skrivnost tega otroka. Kar je napovedoval, nagovarja tudi naše hrepenenje: sredi sveta brez odgovora
iščemo nekoga, ki nam zna resnično svetovati, nekoga, ki izžareva Boga, nekoga, ki nam kot Oče stoji ob
strani in nas brani, in nekoga, ki v ta nemirni svet prinaša resnični mir.
Naj resnična luč zasveti v srcih vseh in naj v polnosti izpolni naše hrepenenje. Blagoslovljen božič vsem.

Po: A. Grün

TOREK, 26.12. * SV. ŠTEFAN, prvi mučenec * BLAGOSLOV VODE IN SOLI

Navada je, da Cerkev na današnji dan blagoslavlja vodo in sol. Z blagoslovljeno
vodo se radi pokrižamo, z njo lahko tudi pokropimo stanovanje, gospodarska
poslopja, polja in vinograde. Blagoslovljeno sol ponekod primešajo hrani za
živino, nekateri jo potresejo po poljih in vinogradih. Navadno jo zmešamo s
kuhinjsko soljo in jo porabimo za soljenje hrane. To je eden od načinov, kako
kristjani prosimo Boga, naj na prošnjo sv. Štefana varuje nas, naše domove,
živino, polja, vinograde. Vemo namreč, da smo v vsem odvisni od Boga. V tem zaupanju
prosimo za njegov blagoslov.
SREDA, 27.12. * SV. JANEZ, apostol in evangelist * BLAGOSLOV VINA

Ob 17.00 molitvena ura za mir v Duhu Assisija. Pridite, molimo!
Blagoslovljeno vino nas bo spominjalo božje dobrote in ljubezni do nas, kajti Bog je ustvaril
vino, da nas z njim razveseljuje in nam daje življenjsko moč. V ozadju te navade, da Cerkev
blagoslavlja vino prav na praznik apostola Janeza, je legenda, ki poroča, da je Janez blagoslovil čašo
zastrupljenega vina in mu ni škodovalo. Pomembnejše od te legende pa je dejstvo, da sv. Janez posebej
močno naglaša ljubezen do Boga in bližnjega
NEDELJA, 31.12. * SVETA DRUŽINA * BLAGOSLOV OTROK

BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE vam želimo frančiškani pri sv. Ani!

