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BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2022

ODPRIMO SRCA IN SPREJMIMO NOVOROJENEGA

Božič je praznik rojstva Božjega Sina. Lukov evan-
gelij skoraj mimogrede pove, da za sveto dru žino v 
prenočišču ni bilo prostora (Lk 2,7). Temu dejstvu se 
čudimo. Morda je bil vzrok za to pomanj kanje sočutja 
ali strah pred tujci, lahko je bil razlog tudi v neobčut-
ljivosti za stisko bližnjega.

Ob tem se samo od sebe pojavi vprašanje, kako bi 
bilo, če bi Jožef in Marija potrkala na naša vrata. Bi 
našli prostor zanju in bi ju sprejeli? Na videz na ključno 
novico o pomanjkanju prenočišča, ki je sve to družino prignala v hlev, evangelist Janez 
poglobi in poudari, da je prišel med svoje, vendar ga njegovi niso sprejeli (Jn 1,11).

Božič nas vabi, da se ustavimo, pomislimo nase in na svoje življenje. Kakšni so 
odnosi, koliko časa si vzamemo za družino, zase in za Boga? Kako praznu jemo? Po-
membno je, da prepoznamo njegov prihod in da praznovanje v nas obrodi duhovne 
sadove, za kar moramo odpreti vse čute in pogled v luči vere. Spodbudo za spre-
membo in rast lahko najdemo pri sv. Pavlu, ki poudarja, naj se ne prilagajamo temu 
svetu, ampak se preobražamo z obnovo svojega uma, da bomo lahko spoznavali, kaj 
hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč in popolno (Rim 12,2).

Sv. Pavel govori o prenovi naše notranjosti. Spre obrnjenje, h kateremu smo po-
vabljeni, mora segati v globino našega odnosa z resničnostjo o nas samih. Prosi-
mo Gospoda, da bi postali pozorni na njegovo navzočnost, da bi slišali, kako tiho, a 
vztrajno trka na vrata našega bitja. Molimo, da bi v notranjosti ustvarili prostor zanj. 
Prosimo, da bi Novorojenega prepoznali v tistih, po katerih nas najbolj nagovarja; to 
je po otrocih, trpečih, beguncih, obrobnih in rev nih tega sveta.

V imenu slovenskih škofov vsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom, kr-
ščanskim občestvom, Slovencem doma in po svetu ter drugim krščanskim Cerkvam 
in skupnostim želim blagoslovljen božič. Naj nam praznovanje rojstva Božjega sina 
prinese miru, veselja in novega upanja.

Msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof in predsednik SSK
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OBVESTILA IN DOGODKI
Prilika za spoved je slabe pol ure pred delavniškimi mašami, pa do 5 minut pred mašo, v 

zakristiji. Čisto srce, ki je v stanju posvečujoče milosti, je bolj odprto in dovzetno za Boga, 
njegovo milost in delovanje. 

Vsak dan pol ure pred mašo, razen ob nedeljah, v župnijski cerkvi molimo za mir v svetu, po-
sebej v Rusiji in Ukrajini. Pridite, molimo skupaj!

Darovanje za maše: za maše lahko darujete PO maši v zakristiji. Darovanje za maše ob pogre-

bu. Želite darovati za maše za pokojnika? V mrliški vežici bo na voljo mapa z listom, kamor se 
z velikimi tiskanimi črkami vpišete, dar za mašo pa pustite v priloženi kuverti. Hvala vnaprej!

16.12. (petek): začeli smo Božično devetdnevnico. Bolj ko po Gospodu hrepenimo in ga pri-
čakujemo, 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. Vabljene še 
posebej družine!

Ne pozabimo na predpraznično spoved! Ne okrasimo in pospravimo samo svojih hiš in sta-
novanj, pač pa najprej in predvsem svoje srce, z iskrenim prejemom zakramenta svete 
spovedi! Župnik sem na voljo za spoved vsak delavnik, kadar je na Vačah maša, pol ure 
pred mašo, v zakristiji.

Vabim vas, da ob začetku koledarskega leta naročite verski tisk: tednik Družino, revijo Božje 
okolje, molitvenik Magnifikat (vse to na številki 01 360 28 28), mesečnik Ognjišče (na šte-
vilki 05 61 17 223)

23.12.: pred Božičnim praznikom prinašam obhajilo po domovih. Poznate koga, ki bi želel 
obhajilo, pa ne more priti v cerkev? Morda tudi v bolnici? Pokličite me!

Veroučne počitnice so od ponedeljka, 26.12., do vključno ponedeljka, 2.1. 2023.
Ob Božičnih praznikih bodimo posebej pozorni na bolne in osamljene ljudi, saj je stiska le-teh 

ob praznikih še težja in globlja. Podarimo jim svojo pozornost, ljubezen, predvsem pa čas!
24.12. (sobota): danes je prvi sveti večer; po domovih ob jaslicah molimo (npr. rožni venec), 

pojemo božične pesmi (ali jih vsaj poslušamo preko zvočnikov), domove pokadimo in 
pokropimo z blagoslovljeno vodo.

25.12. (nedelja): Božič, praznik Jezusovega rojstva, drugi največji praznik. Praznujemo ga ves 
teden. To imenujemo Božična osmina, ki je napolnjena s kopico pomembnih godov in pra-
znikov. Pridimo k mašam v osmini in praznujmo skupaj ob oltarju

30.12.: praznik Svete družine (Jožef, Marija, Jezus): pri maši bom blagoslovil otroke. Starši, ki 
ste prepričani, da vaši otroci potrebujejo Božji blagoslov, pridite z njimi k maši!

31.12. (ponedeljek): drugi sveti večer (na silvestrovo). Po domovih ob jaslicah molimo, poje-
mo božične pesmi, domove pokadimo in pokropimo z blagoslovljeno vodo. Vabim vas, da 
na Silvestrski večer prisluhnete Radiu Ognjišče, ki za Vas pripravlja lep silvestrski program. * 
Na novega leta dan pridimo k maši in se Bogu zahvalimo za vse prejete darove v preteklem 
letu, priporočimo pa se tudi za naprej!

5.1. (sobota): tretji sveti večer (pred praznikom Gospodovega razglašenja, svetimi Tremi kra-
lji). Na praznik svetih Treh Kraljev pridemo k maši.

15.1. (nedelja): srečanje za birmance, starše in botre z gospo Polono Vesel Mušič, preko Zoom-a, ob 18h.



Vabljeni k darovanju za izolativno fasado na župnišču in Andrejevem domu! Bog 
naj vam povrne za vaše darove in dobro voljo!

Če bi kdo želel, da mu oznanila pošiljam po e-pošti, mi lahko pošlje prošnjo na 
naslov peter.bregar@siol.net. 

MAŠNI NAMENI
Pametno boste storili, če boste prišli v cerkev že pol ure pred mašo. Tako se umiriš 

in uglasiš na to, kar se bo pri maši zgodilo. Molitev rožnega venca je dobra priprava na 
mašo. Vsak je povabljen, da začne molit naprej. Prav tako vabljeni, da se ponudite za 
branje beril in prošenj. Korajža velja!

Sprejmite še predlog: izberem si v vsakem tednu en dan, ko bom prišel k maši, tudi če 
ni darovana za moje sorodnike in znance. K maši bom prišel preprosto zato, ker me ima 
Bog rad in ker želim tudi jaz njega imeti vedno bolj rad. Ljubezen je vedno pripravljena 
storiti vsaj korak več, kakor pa je »obvezno«.

Priporočam, da mašni namen, ki ga imate namen darovati za sledeči mesec, oddate 
vsaj teden dni pred izidom novih oznanil, da bo vaš namen objavljen v oznanilih in bodo 
zanj zvedeli tudi drugi.

* = Za to mašo še ni namena

Ponedeljek, 19.12.
Vače 18h

Sv. Urban
Marija Lajevec (Polsníkovi)

Torek, 20.12.
Vače
Široka Set

18h
19h

Sv. Evgen
Miro, Tončka, Maks Jerman
Avgust Obreza (7. dan)

Sreda, 21.12.
Vače 18h

Sv. Peter Kanizij
Albin Vrhovec (žena Ana)

Četrtek, 22.12.
Vače 18h

Sv. Frančiška Cabrini
Jože Matóz (obl.)

Petek, 23.12.
Vače 18h

Sv. Janez Kancij
Bernarda Bizjak

Sobota, 24.12.
Vače 8h

Adam in Eva, prastarša; prvi sveti večer
Frančiška Škarja (7. dan)

Nedelja, 25.12.
Vače
Vače

00h
9h

Božič – Jezusovo rojstvo
Za farane
Alojz Vozelj (obl.)

Ponedeljek, 26.12.
Vače 18h

Sv. diakon Štefan, prvi mučenec
Po namenu (Kovač)

Torek, 27.12.
Široka set 18h

Sv.Janez, apostol in evangelist
Strmljanovi

Sreda, 28.12.
Vače 18h

Sv. nedolžni betlehemski otroci
Marija Klopčič (r.d.)

Četrtek, 29.12.
Vače 18h

Sv. Tomaž Becket
V dober namen

Petek, 30.12.
Vače 18h

Praznik svete družine
V dober namen
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Sobota, 31.12.
Vače 8h

Sv. Silvester; drugi sveti večer
*

Nedelja, 1.1.
Vače
Vače

8h
9h

Marija, sveta Božja Mati
Za farane
Janez in Angela Jurjevec (obl.), Jože in Frančiška Savšek

Ponedeljek, 2.1.
Vače 18h

Sv. Bazilij in Gregor Nazianški
Marija Lajevec (Gregovi iz Peč)

Torek, 3.1.
Široka set / Vače 18h

Presveto Jezusovo ime
*

Sreda, 4.1.
Vače 18h

Sv.Angela Folinjska
Albin Vrhovec (hči Urška)

Četrtek, 5.1.
Vače 18h

Sv. Simeon Puščavnik; tretji sveti večer
*

Petek, 6.1.
Vače 18h

Gospodovo razglašenje – sveti trije kralji
Za farane

Sobota, 7.1.
Vače 18h

Sv. Rajmund Penjafordski
*

Nedelja, 8.1.
Vače
Vače

8h
9h

Nedelja Jezusovega krsta
Za farane
Terezija Horvat (30. dan)

Ponedeljek, 9.1.
Vače 18h

Sv. Julijan
*

Torek, 10.1.
Široka set 18h

Sv. Gregor iz Nise
Avgust Obreza (30. dan)

Sreda, 11.1.
Vače 18h

Sv. Pavlin Oglejski
*

Četrtek, 12.1.
Vače 18h

Sv. Tatjana (Tanja)
*

Petek, 13.1.
Vače 18h

Sv. Hilarij
Starša Lovše (obl.)

Sobota, 14.1.
Vače 18h

Sv. Oton
Amalija, Alojz, Slavka Indof

Nedelja, 15.1.
Vače
Vače

8h
9h

Druga nedelja med letom
Za farane
Frančiška Škarja (30. dan)

Ponedeljek, 16.1.
Vače 18h

Sv. Marcel
Marija Lajevec (Gregovi iz Peč)

Torek, 17.1.
Vače 18h

Sv. Anton Puščavnik (Zvonko)
Amalija Lukač (obl.)

Od 1. septembra letos je dar za mašo (intencija) v Sloveniji znaša ne več 20 €, ampak 23 €. 
Maše ne »plačam«, ampak za mašo darujem. Maša »ne stane«.
Kjer sta za isti termin napisana dva namena in je drugi namen napisan v ležeči pisavi, 
pri tisti maši preberem oba namena, drugi namen pa oddam duhovnikom, ki nimajo 
dovolj mašnih namenov. Ta namen je opravljen kje drugje ali kak drug dan. Dva 
namena navadno napišem na dan, ko je maša ob sedmem ali tridesetem dnevu.


