Nedelja, 3.1.
Vače
Ponedeljek, 4.1.
Vače
Torek, 5.1.
Široka set
Sreda, 6.1.
Vače
Četrtek, 7.1.
Vače
Petek, 8.1.
Vače
Sobota, 9.1.
Vače
Nedelja, 10.1.
Vače
Ponedeljek, 11.1.
Vače
Torek, 12.1.
Široka set
Sreda, 13.11.
Vače
Četrtek, 14.1.
Vače
Petek, 15.1.
Vače
Sobota, 16.1.
Vače
Nedelja, 17.1.
Vače
Ponedeljek, 18.1.
Vače
Torek, 19.1.
Široka set
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17h
17h
17h
17h
17h
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17h
17h
17h
17h
17h
17h
9h
17h
17h

Druga nedelja po Božiču; presveto Jezusovo ime
Za farane
Sv. Angela Folinjska
Martin Dermota (sestra Ivanka z dr.)
Sv. Simeon, puščavnik; tretji sveti večer
Marija Vozelj (Španovi)
Gospodovo razglašenje (Trije kralji)
Za farane
Sv. Rajmund Penjafortski
Gabriela Povirk (Santnovi)
Sv. Severin
Cirila Ravnikar
Sv. Julijan
Franc in Elizabeta Lovše (obl.)
Nedelja Jezusovega krsta
Za farane
Sv. Pavlin Oglejski
Milan in Minka Pene (obl.)
Sv. Tatjana (Tanja)
Ana Kováčič (r.d.)
Sv. Hilarij
Bernarda Verhovec (Društvo pod. žena Moravče)
Sv. Oton
Anton Pečar (obl.), Ivana, Francka Pečar
Sv. Ábsalom
Za zdravje
Sv. Marcel
Za zdravje
Druga nedelja med letom
Za farane
Sv. Marjeta Ogrska
Še ni namena
Sv. Makarij
Marija Vozelj (brat Ivan, žena Marija)

V januarju so prosti nameni še na dni: 18., 25., 30. V februarju so prosti nameni še na dni: 6., 8.-11., 15., 17., 18., 22.-27.
Peter Bregar, župnik, www.ksvace.si, TRR: SI56 1914 0501 4615 824
Dosegljiv sem na številki 031 448 616. Uradne ure: nekaj minut po mašah.
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BOŽIČNO VOŠČILO 2020
Praznovanje božiča v tako izrednih razmerah nas spodbuja, da razmišljamo, kaj je v življenju in v naših praznovanjih bistveno in kaj manj pomembno, čeprav
lahko prispeva k lepoti praznovanja. V božičnem praznovanju doživljamo radost in srečo družinskega življenja in tudi bolečino vseh, ki so v kakršni koli stiski,
še zlasti bolnikov. Bližina Boga, ki se nam je približal in
nas v Jezusu Kristusu objel, nas spodbuja, da smo blizu drug drugemu, da
poglobimo vezi medsebojne pripadnosti in zvestobe. Združeni v molitvi ob
družinskih jaslicah lahko doživimo Božjo ljubezen. Vse to nam je dosegljivo,
kljub temu da doživljamo ovire za božično bogoslužje in za širše osebne stike
z vsemi, ki so nam blizu. Kljub karanteni in nevarnostim za okužbe in celo za
življenje lahko poskrbimo, da se Jezus lahko rodi v naši sredi, saj je obljubil,
da bo med nami, če bomo zbrani v Njegovem imenu in v Njegovi ljubezni.
Vsi hrepenimo po povezanosti, pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo po
Božji podobi - po Troedinem Bogu - Bogu odnosov. Zato samota, nemir in
pretrgana razmerja v zadnjem času še bolj bolijo. Tudi Marija in Jožef sta
doživljala neke vrste izolacijo in stisko, daleč od domačega kraja in svojih do
mačih. A vesela novica božične noči je namenjena prav vsem, ki doživljajo te
omejitve. Bog je prišel reševat, kar je izgubljeno, obrobno. »Zaradi nas ljudi
in zaradi našega zveličanja je prišel iz nebes>« pravi veroizpoved. Prihaja,
da bi se v Njem prepoznali kot sinovi in hčere ljubečega Očeta. Bog vstopa
v naše odnose, da bi v drugih, zlasti pa v bolnih, nesrečnih in zapuščenih,
osamljenih, videli brate in sestre istega Očeta, odrešene po Njegovi ljubezni.
To univerzalno bratstvo bomo slovenski kristjani letos doživljali še na poseben način. V božičnem času bomo povezani z Rimom, vso Cerkvijo in pa
pežem Frančiškom. Ob jaslicah na trgu sv. Petra bo stalo slovensko božično
drevo iz Kočevske, okrašeno s slovenskimi, ročno izdelanimi okraski.

Bratstvo vseh ljudi je tudi glavna misel papeževe zadnje okrožnice »Vsi bratje«, ki naj letos v božičnih dneh in v novem letu 2021 odmeva v naših srcih
in okrepi naša prizadevanja za pomoč v stiskah bližnjih.

1.1. (petek): novo leto začenjamo s praznikom Marije, Božje Matere. Bogu
se zahvalimo za vse prejete darove v preteklem letu, priporočimo pa se mu
tudi za naprej!

Ob božičnem prazniku in pred novim letom se obračamo tudi k vsem rojakom zunaj meja naše domovine, v zamejstvu in izseljenstvu. Vsem vam in
vašim najbližjim želimo iz srca lepo, čeprav okrnjeno božično praznovanje.
Voščilo velja tudi vsem vernikom drugih krščanskih skupnosti in vsem lju
dem dobre volje.
vaši škofje & domači župnik

6.1. (ponedeljek): praznik Gospodovega razglašenja – Trije kralji. Novorojenega Odrešenika pridejo počastit trije Modri (Gašper, Miha, Boltežar (Baltazar)), predstavniki ne-judovskih narodov. Ti razglasijo po svetu, da je Jezus
Odrešenik, ki je prišel prav za vse ljudi in vse stvarstvo. Prinesejo simbolična
darila: zlato kot pravemu kralju, kadilo kot pravemu nesmrtnemu Bogu, in
mazilo za mrtve miro, saj je Jezus tudi pravi človek, ki bo umrl.

Obvestila in dogodki
Zaradi nevarnosti okužbe bodo do nadaljnjega vse sv. maše brez udeležbe
ljudstva. Vsi oznanjeni nameni bodo opravljeni tistega dne. Vabim vas, da
prenosu sv. maše prisluhnete na radiu Ognjišče, ob delavnikih ob 19h. Ob
nedeljah je možno prejeti sv. obhajilo kot doslej. Na voljo bodo oznanila,
verski tisk, darovali boste lahko tudi v pušco. Otroci bodo lahko prejeli nalepko. Obhajilo bom enako kot ob nedeljah delil tudi na Božič in na novega
leta dan (1.1.). Na praznik Gospodovega razglašenja (6.1.) bom delil obhajilo med 16. in 17. uro, vsake četrt ure.
Hvala vsem, ki veste, da tudi v času omejitev položnice za elektriko, telefon,
komunalo, tisk, (itd.) še vedno prihajajo, in zato tudi preko TRR-ja radi nakažete svoji župniji svoj velikodušen dar. Bog povrni! // Glede covid omejitev
sledite obvestilom na strani katoliska-cerkev.si in na radiu Ognjišče.
Verski tisk. Od prvega januarja naprej bomo prekinil dosedanje naročilo
verskega tiska, ki prihaja na župnijo. Kdor želi v novem letu naročiti tednik
Družino ali mesečnik Ognjišče, naj me v mesecu decembru pokliče po telefonu, da zapišem njegovo ime in naslov. V ponedeljek, 4. januarja bom
uredništvoma sporočil imena in naslove novih naročnikov. Družino in Ognjišče boste prejemali po pošti domov. Po pošti boste prejeli tudi položnico
za letno naročnino.
24. in 31. december, 5. januar: trije sveti večeri. Po domovih ob jaslicah
molimo, pojemo božične pesmi, domove pokadimo in pokropimo z blagoslovljeno vodo.
Na Božič in na novega leta dan bo cerkev odprta od 8h do 11h, ter od 15h
do 17h. Kdor želi, lahko pride počastit Jezusa v jaslicah. Pri obisku cerkve
spoštujmo vsem znane preventivne ukrepe.

Nedelja, 20.12.
Vače
Ponedeljek, 21.12.
Vače
Torek, 22.12.
Vače
Sreda, 23.12.
Vače
Četrtek, 24.12.
Vače
Petek, 25.12.
Vače
Sobota, 26.12.
Vače
Nedelja, 27.12.
Vače
Ponedeljek, 28.12.
Vače
Torek, 29.12.
Vače
Sreda, 30.12.
Vače
Četrtek, 31.12.
Vače
Petek, 1.1.
Vače
Sobota, 2.1.
Vače
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Četrta adventna nedelja
Za farane
Sv. Peter Kanizij
Martin Dermota (brat Jernej z družino)
Sv. Frančiška Cabrini
Nejc Cirar (sošolec Dejan Juvan)
Marija Vozelj (Lestinarjevi)
Sv. Janez Kancij
Bernarda Verhovec
Adam in Eva; prvi sveti večer
Justina in Katarina Kristan (obl.), Vladimir Kristan
Gospodovo rojstvo - Božič
Za farane
Ivan Kimovec (ob godu)
sv. diakon Štefan, prvi mučenec
Angela Jurjevec (obl.) in sorodniki
Nedelja svete družine
Za farane
Nedolžni betlehemski otroci
Marija Klopčič
Sv. Tomaž Becket
Cirila Ravnikar
Sv. Feliks I.
Lojze Vozelj (obl.)
Sv. Silvester; drugi sveti večer
Gabriela Povirk
Marija, sveta Božja Mati
Za farane
Sv. Bazilij in Gregor Nazianški
Bernarda Verhovec (Zofka Smrkolj)

