
  

 

 

 
18. 12. 2022 

BOŽIČ – JEZUSOVO ROJSTVO  
Leto A 

Štev. 52  
                  Letnik XVIII. 

 

       
                      Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

Evangelij 

Lk 2,1-14 

RODIL SE VAM JE ODREŠENIK 

 

Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj 

se popiše ves svet. To je bilo prvo 

popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij 

cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili 

popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef 

je šel iz Galilìje, iz mesta Názareta, v Judêjo, v 

Davidovo mesto, ki se imenuje Bêtlehem, ker 

je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se 

popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila 

noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, 

prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V 

istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. 

Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se 

prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, 

ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je 

Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in 

položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je 

hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu 

po volji.« 

 PAVLOV LIST 



VEČNI BOŽJI NAČRT 
Sprašujem se, kako je kaj pri Bogu z domišljijo, če se lahko o tem, kar je 
Božjega, nekoliko po človeško izrazim? Bog ve? Ja, on že ve, samo jaz se 
sprašujem. Verjetno pa se nam ni treba predolgo sprenevedati, da tudi mi – 
v nasprotju z Bogom - tega ne vemo.  
Če bi še želel nekoliko ovinkariti okoli te tematike, bi celo dejal, da je Bogu 
po vsem kar je ustvaril, zmanjkalo idej. A glej, to se je zgodilo ravno takrat, 
ko bi moral na koncu po njegovem notranjem občutku narediti in ustvariti 
še nekaj veličastnega, celo najbolj veličastnega, v primerjavi z vsemi stvarmi, 
ki jih je že ustvaril do tedaj. Saj pravim, pa ravno takrat mu je moralo 
zmanjkati idej? Po mojem prepričanju, se dobro, da mu je »zmanjkalo« idej, 
kajti ob tem se je »spomnil«, da bo naredil človeka po svoji podobnosti in 
sličnosti. Saj spet pravim, ta Božji načrt se ni mogel boljše zaključiti, kot se 
je. Celo Bog sam je stopil v to skrivnost božje podobnosti in sličnosti, ko se 
je učlovečil in se nam tako najbolj približal v življenju Njega, ki ga je spočela 
Božja ljubezen. Tej Božji ljubezni je v vsej svoji razpoložljivost za svetost 
življenja, odprla vrata svojega srca Marija, ki je svetu rodila tega in takega 
Boga, ki se nam je v polnosti razodel v ljubljenem življenju, spočetem 
življenju, rojenem življenju in na koncu pokazal, da tudi v odrešenem 
življenju.  
Večni Božji načrt se kaže v vseobsegajoči Božji ljubezni do življenja, ki ga je 
Bog naredil in ustvaril po svoji podobnosti in sličnosti. To je moje, tvoje 
življenje, to je življenje vsakega. Zato je življenje nekaj najbolj Njegovega, 
najbolj Božjega, in ker je On svet, tudi najbolj svetega. Tako je človeško 
življenje za vedno priličeno Božjemu življenju, kajti njegova stvaritev smo.  
Tih sveti večer, in še bolj spokojna sveta noč, nam to razodevata. Zato je Bog 
v presveti božični noči stopil med nas, da bi ga spoznali, sprejeli in po 
svetosti Njegovega življenja tudi živeli.  

Blagoslovljene božične praznike vsem!  
mag. Srečko Hren, župnik in dekan 

 
 
 
 

 

 

 

PONEDELJEK, 26. 12. 2022 – SV. ŠTEFAN – MAŠA OB 9.00 
Pri sv. maši bo blagoslov soli na čast sv. Štefanu.  

Ščepec jo boste lahko vzeli domov in jo pomešali z drugo soljo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOREK, 27. 12. 2022 – JANEZOVO  
Sv. maša je v Svetem Lovrencu. Na koncu sv. maše bo blagoslov vina, ki ga 
prinesite s seboj. Blagoslovili ga bomo, da nam v nobenih okoliščinah in 

količinah ne bi škodovalo.  
 

SREDA, 28. 12. 2022 – NEDOLŽNI OTROCI (TEPEŽNI DAN) 
God nedolžnih otrok nas spominja na Herodovo odločitev, ko je nekaj 

otrok moralo zaradi njegove brezglave, totalno neumne, vsega obsojanja 
vredne superiornosti in nadvlade, tudi nad Bogom, moralo umreti.  

V ljudskem spominu je ta dan znan kot Tepežni dan. Takrat je kakšna šiba 
vedno pri roki, s katero so hodili po vaseh in tepežkali ljudi. Že izraz 

tepežkali pove, da je to bilo v opozorilo in prošnjo za kak dar otrokom, 
odraslim pa bolj za kak iskriv nasmeh in v zahvalo, da smo bili opomnjeni,  

da ne bi delali ali ponavljali slabih stvari.  
 

SOBOTA, 31. 12. 2022 – SILVESTROVO  
Praznujemo god sv. Silvestra, papeža. Obhajamo drugi sveti večer. Vabljeni 

ob 18. uri k zahvali sv. maši, kjer bomo Bogu izrazili hvaležnost za velika 
dela, ki nam jih je storil. Pa tudi za morebitne preizkušnje,  

v katerih smo se držali pokonci, včasih komaj, zdržali in premagali hudo.  
Veselili pa se bomo tudi pragu novega leta, ko bomo na predvečer stali na 

njem in v upanju zrli vanj.  
 

 

NEDELJA 1. 1. 2023 – NOVO LETO 
Praznujemo Dan miru in cerkveni praznik Marije, Svete Božje Matere.  

Je prva nedelja v mesecu. Zato vabljeni spet k nekoliko obilnejšemu 
darovanju za župnijo. Hvala vsem, ki prispevate po svojih močeh in tudi 

tako izražate skrb za župnijo in vzdrževanje le te.   

HVALA VSEM, KI STE MI IZREKLI USTNE IN POSLALI PISNE  
ČESTITKE V ŽUPNIŠČE.  

VEROUČNE BOŽIČNO – NOVOLETNE POČITNICE 
18. 12. 2022 – 6. 1. 2023 (praznik Sv. trije kralji) 



 

NEDELJA,                 
25. 12. 2022 

BOŽIČ 
Iz 52,7-10; Ps 98;  

Heb 1,1-6; Jn 1,1-18 
 

 

09.00 za + Antonijo Krk, + Krkove in Kudrove ter  
            Aleša Cafuta – obl.  
            za + Bernarda Krofliča ter + starše  
            za + Sopotnikove          
Marija Reka:  
10.30 za + Završnikove in Bronko Lobnikar 
           za + Zavrlove  
             

 

Ponedeljek,  
26. 12. 2022 

SV. ŠTEFAN 
Vp 2,8-14; Lk 1,39-45 

 

 

Cerkev (blagoslov soli na čast sv. Štefanu) 

09.00  za + starše Anico in Jožeta Mastnak in  
             pokojne sorodnike  
             za + Marjana Ribiča 
             za + Jožefo Korber-obl., Emico Korber ter  
             Marijo Goršek  
 

 
 

Torek, 27. 12. 2022  
Janez, apostol  

Sveti Lovrenc (blagoslov vina na čast sv. Janezu)  

18.00 za žive in pokojne gasilke in gasilce   
           za + Marijo Randelj – 30. dan   
              

 

Sreda, 28. 12. 2022 
Nedolžni otroci 

 

 

Anin dom - kapela 
07.00 po namenu  
             

 
 
 

Četrtek, 29. 12. 2022 
David, kralj 

 

Anin dom - kapela 

17.30 molitev za duhovniške poklice 
18.00 za + Francija Ribiča – obl.  
            za + Jožeta – obl. in Borisa Kupec  
             

 

Petek, 30. 12. 2022  
Sveta Družina 

 

 

Anin dom - kapela 

18.00  za + Hermino Škorjanc 
              za pokojnega Karla Grenko – obl.  
 

 

Sobota, 31. 12. 2022 
Silvester 

1 Jn 2,18-21; Ps, 96;Jn 1,1-8 
 

 

18.00  za + Krkove, Kudrove, Pozničeve in  
             Cafutove 
             za + iz družin Džinić in Čošković 
 

NEDELJA                  
1. januar 2023 

Novo leto 
Marija, Sveta Božja 

Mati  
4 Mz 6,22-27; Ps 67; 
Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 

 

 
 
 

09.00 za žive in pokojne župljane obeh župnij  
            po namenu  
             

Marija Reka:  
10.30 za + Franca Breznika  
 


