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Prag večnosti so prestopili: 
Ana Lepenik (83), Kardeljeva c. 68; Marija Pečar 
(93), Pajkova ul. 24; Marija Koletnik (89), Žolgar-
jeva 7; Franc Cerkvenič (80), Radvanjska c. 30; 
Aleksander Vidovič (33), Štrekljeva ul. 66;  

BOŽIČ 2022—JANUAR 2023 

 Sobota, 24. decembra, sveti 
večer: 20.45 božičnica,  

 21.00 družinska polnočnica, 
24.00 polnočnica. 

 Nedelja, 25. decembra, božič:  
sv. maše ob 8.00 in 10.00. 

 Ponedeljek, 26. decembra, 
Štefanovo: sv. maša za domovino in kratek 
koncert ob 18.00. 

 Sobota, 31. decembra, Silvestrovo: zahvalna 
sveta maša ob 18.00. 

 Nedelja, 1. januarja: sv. maše ob 10.00 in 
18.00. 

 Petek, 6. januarja: praznik Gospodovega raz-
glašenja, sveti trije kralji,  sv. maša ob 18.00. 

Župnik in sodelavci vam želi-
mo blagoslovljene božične 
praznike in srečno 2023. Hvala 
vsem za vsakršno sodelovanje. 
Ostanimo povezani s prijatelj-
stvom v Gospodu. 

 

                   

December 2022 

Z adventnim časom začenjamo novo 
cerkveno leto in neposredno pripravo 
na božič. Gospodovo rojstvo in praz-
niki, ki mu sledijo, so priložnost za 
poglobitev vere. Veselje ob Novorojenem pomeni veselje ob 
novem življenju in nagovarja tudi k radosti nad lastnim živ-
ljenjem. 

Simbolika rojstva in novega začetka je vtkana v potek celot-
nega cerkvenega leta. Dogodki ne pomenijo le spominjanja 
preteklih Božjih del v zgodovini odrešenja, ampak tudi aktu-
alizacijo Božjih sporočil za sedanji trenutek. Na večja praz-
novanja se kristjani pripravljamo v posebnih »pripravljalnih« 
časih za katere je bistvena duhovna priprava v osebni molitvi 
in duhovni poglobitvi. To lahko vključuje prejem zakramenta 
sprave, razne odpovedi, post, dobra dela ali miloščino. Ad-
ventni čas nas usmerja tudi k pričakovanju drugega Kristu-
sovega prihoda ob koncu časov. 

SPOKORNO BOGOSLUŽJE  
BO PRI NAS V SOBOTO, 10. DECEMBRA OB 18.00 

V SOSEDNJI ŽUPNIJI SV. KRIŽA PA V SOBOTO, 17. DECEMBRA OB 18.30. 
 

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
PRI NAS 

Od ponedeljka 19. do petka 23. decembra, od 18.30 do 19.30. 
 

PRI DON BOSKU 
od srede 21. do sobote 24. decembra, od 17h do 19h. 

 
PRI FRANČIŠKANIH 

Prav tako od od ponedeljka 19. do petka 23. decembra,  
vsak dan od 7h do 12h in od 14h do 19h. 

http://www.svetoresnjetelo.si


                    1. ADVENTNA NEDELJA, 27. deembra 

                    2. ADVENTNA NEDELJA, 4. decembra 

V tednu Karitas smo zbrali 745€. 
Hvala za vaše darove. 
Skavti so pripravili in ponujali ad-
ventne vence.   
Po maši smo se pred cerkvijo druži-
li ob čaju in pecivu. 
Popoldne je bilo mesečno srečanje 
Katoliške karizmatične Prenove. 
Gost srečanja je bil frančiškan p. 
Peter Vrabec, eksorcist NM škofije. 

Tudi letos nas bo po sveti 
maši ob 10h obiskal sv. 
Miklavž. 
Nedeljsko berilo: Iz 11, 1
-2: Tisti dan požene mla-
dika iz Jésejeve kore-
níke, iz njegove korenine 
obrodí poganjek. Na 
njem bo počival Gospo-
dov duh: duh modrosti in 
razumnosti, duh svéta in 
moči, duh spoznanja in 
strahu Gospodovega. 
 

V četrtek, 8. decembra bo praznik Brezmadežnega 
spočetja Device Marije. Sveta maša pri nas bo ob 18h. 
 
Aleluja. Pozdravljena, Marija, milosti polna, Go-
spodje s teboj, blagoslovljena si med ženami. Ale-
luja.  

                    3. ADVENTNA NEDELJA, 11. decembra 

                    4. ADVENTNA NEDELJA, 18. decembra 

GESLO IN POSLANICA: VSTANI IN SVETI! 

Kaj ti je, da spiš? Vojna, stiske, bolezni, ne-

sreče, osamljenost… Kaj pa ti? Se bojiš? Ži-
viš, kakor da se nič ni zgodilo? Seveda, težko 

nam je, ko vidimo, kaj vse se dogaja in se 

nam zdi, da ne moremo nič. Pa vendar je že 

iskra dovolj, da vname ogenj, in kaplja do-

volj, da ga pogasi. Zbudi se! Božič je. Naj ti 
ne bo vseeno za temo v svetu. Ni ti treba spremeniti vsega, naredi 

eno dobro delo, pospravi sobo, skuhaj komu kavo, spusti avto 

predse. Ko boš premaknil sebe, boš obrnil svet. Zaneti iskro, naj v 

tebi zasije Luč. Vstani in sveti. 

LUČ MIRU LAHKO V NAŠI CERKVI DOBITE OD TE NEDELJE DALJE, 
VSAK DAN POL URE PRED SVETO MAŠO. 

NA SVETI VEČER BO CERKEV ODPRTA ZA MOLITEV, ZA LUČ MIRU IZ 

BETLEHEMA TER ZA SPOVED OD 17.00 DO 18.00 URE. 

Ob 8h in ob 10h bo maševal župnik Ciril Čuš iz 
Žetal. Med obema mašama bo na razpolago za 
sveto spoved.  

Popoldne bo mesečno srečanje Katoliške kari-
zmatične prenove. Gost srečanja bo duhovnik 
Zoran Kodela (dir. Exodus TV). 

• 15h slavljenje in češčenje 
• 16h pričevanje in poučevanje 

• 17h odmor 
• 17.30 sv. Maša 

• 18.30 molitev 

Iz knjige preroka Iza-
ija, 35,1-2: Naj vri-
skata puščava in go-
ljava, raduje naj se 
pustinja in naj cvetí kakor narcisa. Bujno naj cve-
tí, naj se raduje in radostna vriska.   


