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BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2021
DETE V JASLICAH JE NAŠ REŠITELJ
Naš Gospod Jezus Kristus,
prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, si je iz Device Marije privzel telo in postal naš
spremljevalec k Očetu v nebesih. On je Beseda, ki jo Cerkev
oznanja, da bi na tej poti po
njej vsi imeli življenje v obilju.
Dete v jaslicah je Rešitelj, ki
prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga upanje. Zaradi njegovega
usmiljenja smo vsi vredni, da
živimo: rojeni in še nerojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni
in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje Deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam
- ne v grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni.
Božič nas zato ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in kam gremo.
Kot bratje in sestre v Kristusu smo sinovi in hčere življenje ljubečega Boga, ki nam je
namenil neskončnost bivanja pri sebi.
Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom in sestram v
Evangeličanski in Pravoslavni cerkvi ter tudi pripadnikom drugih ver, še posebej pa
bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, izrekamo škofje svojo sočutno bližino in v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj bodo
božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. V novem letu želimo več medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro.
msgr. dr. Peter Štumpf SDB soboški škof

OBVESTILA IN DOGODKI
Omejitve zaradi virusa: za udeležbo pri maši je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT
(za vse starejše od 12 let). Vedno imejte s seboj potrdilo PCT in osebni dokument. Bodimo odgovorni! ** Vzdržujemo primerno medsebojno razdaljo, razkužujemo si roke in
nosimo zaščitne maske. Če imate bolezenske znake ali imate potrjeno okužbo, ostanite
doma. *** Prilika za spoved je slabe pol ure pred delavniškimi mašami, pa do 5 minut
pred mašo, v zakristiji. K spovedi povabljeni še posebej pred Božičnimi prazniki!
Mladinska srečanja so na Vačah redno ob nedeljah po deveti maši, uro in pol. Če
imam župnik dopoldne mašo tudi na podružnici, je mladinsko srečanje popoldne ob 15h.
16.12. smo začeli Božično devetdnevnico, bližnjo pripravo na praznik Jezusovega
rojstva (Božič). Povabljeni prav vsi, posebej pa družine! Bolj ko po Gospodu hrepenimo in ga pričakujemo, bolj nas lahko napolni z Božjo bližino in upanjem. Naj mu vsakodnevna sveta maša, molitev in pesem odpre vrata naših src, da se rodi in zavlada
tudi v njih. Jaslice, ki jih postavljamo po naših domovih, naj nas živo spominjajo, da
Jezus želi vstopiti tudi v hlevčke naših src, naših družin, delovnih kolektivov.
Otroci imajo veroučne počitnice od 25.12. do 2.1.2022.
24.12. (petek): župnik pred Božičnim praznikom prinašam obhajilo po domovih.
Na prvi petek v januarju ne bom obiskoval, razen, če kdo želi. ** Zvečer je prvi sveti
večer. Po domovih ob jaslicah molimo, pojemo božične pesmi, domove pokadimo
in pokropimo z blagoslovljeno vodo.
25.12. (sobota): slovesni praznik Jezusovega rojstva. Pri mašah bo darovanje
(ofer) za domačo župnijo.
26.12. (nedelja po Božiču): praznik sv. Družine. Pri mašah bom v Jezusovem imenu blagoslovil otroke.
31.12. (petek): drugi sveti večer. Po domovih ob jaslicah molimo, pojemo božične pesmi, domove pokadimo in pokropimo z blagoslovljeno vodo.
1.1. (sobota): novo leto začenjamo s praznikom Marije, Božje Matere. Na novega leta dan pridimo k maši. Bogu se zahvalimo za vse prejete darove v preteklem
letu, priporočimo pa se mu tudi za naprej!
5.1. (sreda): tretji sveti večer. Po domovih ob jaslicah molimo, pojemo božične
pesmi, domove pokadimo in pokropimo z blagoslovljeno vodo.
6.1. (četrtek): 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. ** Otroci lahko danes prinesejo k jaslicam nabiralnike
adventne akcije.

18.-25.1.: teden molitve za edinost kristjanov. Vabljeni k mašam!
Verski tisk. Vabim, da z novim letom naročite verski tisk: tednik Družino, mesečnik Ognjišče, revijo Božje okolje. Če bi se kdo želel naročiti, mi lahko sporoči svoje
ime in naslov, jaz pa bom to posredoval uredništvu. Tisk boste prejemali po pošti na
dom, naročnino pa plačali po položnici. Verski tisk nam pomaga, da se poučimo in
rastemo v veri in ostajamo povezani z družino krščenih (Cerkvijo).
V Kandršah smo začeli z obnovo strehe podružnice sv. Lenarta. Bog povrni vsem
ki ste in ki še boste darovali v ta namen! ** Vabljeni k darovanju za izolativno fasado
na župnišču in Andrejevem domu! Bog naj vam povrne za vaše darove in dobro voljo!

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek, 20.12.
Vače
Torek, 21.12.
Vače (devetdnevnica!)
Sreda, 22.12.
Vače
Četrtek, 23.12.
Vače
Petek, 24.12.
Vače
Sobota, 25.12.
Vače
Vače
Nedelja, 26.12.
Vače
Vače
Ponedeljek, 27.12.
Vače
Torek, 28.12.
Vače (!)
Sreda, 29.12.
Vače
Četrtek, 30.12.
Vače
Petek, 31.12.
Vače
Sobota, 1.1.2022
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Vače
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Sv. Evgen
Antonija Bijec (nečaka Tomaž in Andreja z dr.)
Sv. Peter Kanizij
Milan Klinc (obl.)
Sv. Frančiška Cabrini
Štefka Vrhovec (Marija Lebar)
Sv. Janez Kancij
Angela Pestotnik (vnukinje)
Prvi sveti večer
Še ni namena
Božič, Gospodovo rojstvo
Za farane
Marija Klopčič (r.d.)
Nedelja sv. družine; sv. Štefan; Dan samostojnosti
Za farane
Justin, Katarina, Vladimir Kristan, Štefka Koderman
Sv. apostol in evangelist Janez
Alojz Vozelj (obl.)
Sv. nedolžni otroci
Štefan in Marija Zajc (obl.)
Sv. Tomaž Becket
Jožica Ribič (Marinka in Lojze)
Sv. Vincencija
Frančiška Cirar (Minka Pavliha)
Sv. Silvester; drugi sveti večer
Franc in Pavla Kovač (obl.)
Marija, sveta Božja Mati
Za farane
Angela Jurjevec, Frančiška Savšek (obl.)

Nedelja, 2.1.
Vače
Vače
Ponedeljek, 3.1.
Vače
Torek, 4.1.
Široka set
Sreda, 5.1.
Vače
Četrtek, 6.1.
Vače
Petek, 7.1.
Vače
Sobota, 8.1.
Kandrše
Vače
Nedelja, 9.1.
Vače
Vače
Ponedeljek, 10.1.
Vače
Torek, 11.1.
Široka Set
Sreda, 12.1.
Vače
Četrtek, 13.1.
Vače
Petek, 14.1.
Vače
Sobota, 15.1.
Kandrše
Vače
Nedelja, 16.1.
Vače
Vače
Ponedeljek, 17.1.
Vače
Torek, 18.1.
Široka Set
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Druga nedelja po Božiču
Za farane
Cveta Borštnar
Presveto Jezusovo ime
Antonija Bijec (nečaka Tomaž in Andreja z dr.)
Sv. Angela
Pograjčevi
Sv. Simeon; tretji sveti večer
Slavka Kimovec (30. dan)
Gospodovo razglašenje – Trije kralji (Gašper, Miha, Boltežar)
Za farane
Sv. Rajmund
Angela Pestotnik (vnukinje)
Sv. Severin
Še ni namena
Še ni namena
Jezusov krst
Za farane
Branka Lavrič (obl.), Justin Jančar
Sv. Gregor iz Nise
Cveta Borštnar
Sv. Pavlin Oglejski
Marija Jurjevec (Kuharjevi)
Sv. Tatjana (Tanja)
Jožica Ribič (Majerjevi iz Dešna)
Sv. Hilarij
Še ni namena
Sv. prerok Malahija
starša Lovše (obl.)
Sv. Absalom
Še ni namena
Slavka Kimovec (sestra Ana)
Druga nedelja med letom
Za farane
stari starši Grilc (Plezetovi)
Sv. puščavnik Anton
Drago Vidrgar (obl.)
Sv. Marjeta Ogrska
Amalija Lukač (obl.)

V januarju je prostih še enajst mašnih namenov. V februarju je prostih še 22 terminov.
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.

