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 NAŠE OBČESTVO 
 

Božično voščilo slovenskih škofov 
 

 

Dragi bratje duhovniki, redov-

nice, redovniki, verniki in vsi ljud-

je dobre volje! 

Oznanilo o učlovečenju in 

rojstvu Božjega Sina v človeški 

družini, ki mu vsako leto prisluh-

nemo ob božičnih praznikih, nas 

pretrese, če se le vanj poglobimo. 

Papež Frančišek v letošnji apo-

stolski spodbudi Radost ljubezni, 

ki jo je napisal po sinodi o družini, 

pravi: »Skrivnost božiča in Naza-

reta je polna družinskega duha. V 

božičnih dneh iz nje pijejo radost ljubezni tudi krščanske družine, da bi obnovile 

svoje upanje in veselje« (AL 85). 

Božična skrivnost je res nedoumljiva. Bog je do Jezusovega prihoda prihajal 

v stik s človeštvom po prerokih izvoljenega judovskega ljudstva in po čudežnem 

vodstvu skozi njegovo zgodovino. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je spregovoril 

po svojem Sinu tudi s človeško besedo. To je nekaj tako nezaslišano novega in 

velikega, da človekov razum in srce lahko le strmita in je še danes za 

pripadnike nekaterih drugih ver skoraj bogokletno. A za kristjane je poleg 

resnice o vstajenju to ena od temeljnih verskih resnic. Z njo stoji in pade vse, 

kar verujemo o dostojanstvu in vrednosti človeka, družine in smislu življenja. 

Jezusove besede so Božje besede, po njem se je rodila »Božja milost, ki rešuje 

vse ljudi« (Tit 2,11). 



 

Božje ravnanje je uzakonilo na 

svetu ljubezen kot osnovni zakon. 

Bog je s človeškim rojstvom svojega 

Sina enkrat za vselej razodel, da je 

ljubezen rešilna bilka za posamezni-

ke, družbo in svet, še posebej za 

družino, če naj postane prostor lju-

bezni in služenja, »luč v teminah tega 

sveta in v vseh stiskah«. 

Božič nas uči in navdušuje za lju-

bezen, ki ljubi vse ljudi, vsakega člo-

veka, ne glede na njegove vrline. V 

njem, ki je naš brat, smo postali 

brat-je in sestre med seboj. 

V teh svetih dneh se potrudimo, 

da se ne bomo ustavljali le na po-

vršini, ampak utrdili vero v sporočilo 

o razodeti Ljubezni in širili in živeli 

ljubezen v medsebojnih odnosih. 

Potem se bodo uresničila tudi bo-

žična voščila o veselju in miru in 

želje o blagoslovu, ki jih drug dru-

gemu izrekamo tudi za novo leto. 

Duhovno bogat božič in blagoslo-

vljeno novo leto 2017 voščimo še 

zlasti vsem bolnim in tistim, ki iz raz-

ličnih razlogov ne morete v polnosti 

doživljati osrečujoče radosti življenja. 

Naše voščilo naj doseže tudi vse roja-

ke v zamejstvu in po svetu, vse pravo-

slavne in evangeličanske brate po 

veri in vse ljudi dobre volje. 

Vaši škofje 

 

Odločitev za novo življenje 
 

 

 

 

 

 

 

 

V nedeljo, 6. novembra, smo imeli v naši župnijski skupnosti lepo sloves-

nost: zakramente uvajanja – krst, 

birmo in obhajilo – je prejela od-

rasla katehumenka Hilda Rošu-

lov. Spoznali smo jo pred leti, ko 

je povabila, naj pridemo blagoslo-

vit hišo, in smo potem ostali 

občasno v stiku. 

V lanskem pastoralnem letu pa 

se je v njej zbudila želja, da bi glo-

blje spoznala vero in prejela za-

kramente.  

Ob pogovorih z gospodom Roj-

cem je odkrivala globino Božje lju-

bezni in dozorela za prejem zakra-

mentov, ki so začetek novega 

življenja. Voščimo vse dobro ... 



 

Zakonski jubilanti 
 

 

 

 

 

 

 

Vsako leto je 

nekaj lepega, ko 

se v mesecu no-

vembru pri deveti 

maši zberejo za-

konski pari, ki v 

tistem letu obha-

jajo obletnico, “ki 

se konča ničlo ali 

na pet”. 

Letos so se za 

skupno praznova-

nje odločili štirje 

pari, ki so poroče-

ni 10, 20, 30 in 

40 let. Nekateri 

so se opravičili, 

ker so bili zadr-

žani. Po maši smo 

se z njimi ustavili še v učilnici in obujali spomine na prehojeno pot. 

Ni namreč majhna stvar obljuba, ki jo pred Bogom izrečeta in vedno znova 

ponavljata fant in dekle, ki želita prejeti njegov blagoslov: »Jaz, (ime), sprejmem 

tebe, (ime), za svojo ženo (za svojega moža) in obljubim, da ti bom ostal(a) 

zvest(a) v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil(a) in 

spoštoval(a) vse dni svojega življenja.« 

 

S petjem slavite Gospoda ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letos smo 22. november, god sv. Cecilije, 

zavetnice cerkvene glasbe, obhajali najprej tako, 

da je pri maši sodeloval Deški pevski zbor 

Schellenburg, po maši pa je imel pred polno 

cerkvijo koncert operni pevec Luka Debevec 

Mayer, čigar teta je hodila k maši v našo cerkev. 

Njegov izredni, polni glas je napolnil vso cerkev, 

še globlje pa se nas je dotaknila njegova vera, ki se 

je kazala seveda pri petju, pa tudi v tem, da je, ko 

je šel mimo oltarja, vedno postal pred Jezusom v 

tabernaklju in se tudi med končnim navdušenim 

ploskanjem obrnil k njemu, češ: »Gospod, ti si izvir 

vsega, s čimer lahko bogatimo drug drugega.« 



 

Advetni venčki za Gospoda ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred prvo adventno nedeljo se vedno zberemo pri oblikovanju adventnih 

venčkov. Za otroke in za nas odrasle je to priložnost, da se globlje zavemo, 

čemu ta navada, kaj pomenijo štiri adventne sveče na venčku in kaj je sploh 

namen adventnega časa. Na sliki pa so naši “umetniki in umetnine”. 

 

#deliJezusa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ekipa #deliJezusa ti z veseljem 

sporoča, da se naše skupno poslan-

stvo širjenja Božje besede nadaljuje 

tudi v tem prihajajočem adventnem 

času. Nekajkrat na teden te bo na-

govoril bolj ali manj znani Slovenec, ki 

bo na podlagi dnevne Božje besede s 

teboj delil svojo izkušnjo vere v 

Jezusa. Začnemo 27. novembra, tebe 

pa vabimo, da nam poveš, kdo/kaj je 

Jezus ZATE! 

Bi rad z objavami navdahnil tudi 

katerega od svojih prijateljev? S tabo 

želimo deliti nekaj preprostih navodil, 

kako lahko to storiš. 

1. Pošlji jim e-pošto. 

2. Posreduj preko Twitterja. 

3. Deli na Facebooku ... Zaradi 

načina, kako FB deluje, te prosimo, 

da to narediš z naše FB strani: 

facebook.com/deliJezusa. 

4. Tiste, ki nimajo dostopa do 

spletnih omrežij in medijev, lahko 

povabiš, da si na programu Exodus 

TV ogledajo posnetek tistega dne 

vsak ponedeljek, sredo, petek in ne-

deljo adventa ob 7.40, 13.40, 19.40 

in 1.40. 

5. Najlepše pa bo, če boš glas o 

našem projektu, zlasti pa radostno 

vest o pričakovanju rojstva našega 

Odrešenika, širil z osebnim pogovo-

rom ter z veseljem v srcu in na obra-

zu!

https://www.facebook.com/deliJezusa


 

Mama, oče in otroci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiranje podpisov za zakonsko 

zvezo in družino, ki poteka preko 

evropske državljanske pobude (EDP) 

“Mama, oče in otroci”, se bo nada-

ljevalo do 3. aprila 2017.  

Kaj pomeni ta 

pobuda? Ko se moš-

ki in ženska poro-

čita, to storita z na-

menom, da se sku-

paj podata v enega 

izmed naj-večjih pro-

jektov, ki obstajajo 

– osnovati družino. 

Zakonska zveza 

varuje družino, saj 

temelji na odločitvi 

za skupno življenje, 

veže jo duh med-

sebojnega spoštovanja in odgovorno-

sti do otrok, ki pridejo na svet. 

Družina je ključnega pomena za 

vsakega posameznika kot tudi za 

družbo. Je mesto, kjer so otroci 

sprejeti in vzgojeni; kjer ima vsak od 

nas svoje mesto v generacijskem 

drevesu. Družina nas povezuje in 

znotraj nje se učimo velikodušnosti in 

solidarnosti. Je najboljša socialna 

mreža in človeka najbolj ščiti pred 

samoto. Družina je tudi gonilo 

ekonomije, za sedanjost in za 

prihodnost. Skratka, družina je 

temeljna celica družbe. 

Opažamo, da evropski dokumenti 

že nekaj časa vse pogosteje omenjajo 

družino. V nekaterih primerih pa 

gredo ta besedila tako daleč, da na 

novo opredeljujejo družino – in to, 

četudi se te opredelitve razlikujejo od 

enega besedila do drugega. Poleg 

tega je bilo v zadnjih letih sprejetih 

veliko poročil s strani Evropskega 

parlamenta glede pravnih razmerij 

med starši in otroki oziroma glede 

družine. 

Zakonska zveza in 

družina pa vse bolj 

postajata predmet 

različnih mnenj, ki se 

razlikujejo od ene ev-

ropske države do dru-

ge. Tako na koncu ni 

več jasno, kaj je mi-

šljeno pod tema dve-

ma pojmoma. Evrop-

ska unija zato nujno 

potrebuje jasno in 

natančno opredelitev 

zakonske zveze in 

družine.  

MAMA, OČE IN OTROCI vas zato 

poziva, da se pridružite evropski 

državljanski pobudi, ki deluje tako, da 

upošteva voljo državljanov iz vseh 28-

ih držav članic. Mnogi stojijo za tem, 

da je nepravično in umetno otroku 

zavestno odvzeti mamo ali očeta. 

Bistvenega pomena je, da se spo-

štuje zakonska zveza med moškim in 

žensko in da se ohranjajo vezi med 

očetom, mamo in otrokom. Pomagaj-

te nam doseči čim večje število 

podpisov, da bo naš poziv postal 

močno politično znamenje za evrop-

ske nosilce odločanja. 

VAŠ PODPIS BO NAREDIL SPRE-

MEMBO! GENERACIJE BODOČIH O-

TROK RAČUNAJO NA VAŠO PODPORO. 

V NJIHOVEM IMENU, HVALA! 

Spletni naslov za podpis: 

http://www.mumdadandkids.eu/si 



 

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10–11, pet 16–17. 

Župnijska karitas: tor 16.30–17.30, pogovor o težavah: pon 10.30. 
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Koledar za december 2016 

 

 

27. 12. prva adventna nedelja, pri vseh mašah nabirka za Karitas; 

  1. 12. prvi četrtek, pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice; 

  2. 12. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu;  

  4. 12. druga adventna nedelja, po večerni maši in litanijah miklavževanje v 

samostanski dvorani: otroci pripravljajo igrico, prinesemo sladke 

dobrote za družine v potrebi; 

  7. 12. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;  

  8. 12. četrtek, slovesni praznik Brezmadežno spočetje Device Marije; svete 

maše ob 10.00 in 18.00; 

11. 12. tretja adventna nedelja; 

14. 12. sreda, ob 19.30 koncert Sakralnega abonmaja: Zbor in orkester 

Consortium musicum pod vodstvom Gregorja Klančiča bo izvajal dve 

deli J. S. Bacha, kantato Herz und Mund und Tat und Leben in skladbo 

Magnificat; 

18. 12. četrta adventna nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana; 

24. 12. sobota, sveti večer, po družinah se zberemo, kropimo hišo in molimo; 

- ob 18.00 otroška božičnica in družinska maša; po pridigi  

blagoslov otrok v božičnem času; otroci prinesejo svoje hranilnike; 

- 22.00 prva nočna maša z ljudskim petjem; 

25. 12. nedelja, BOŽIČ, rojstvo našega Gospoda Jezusa Kristusa: 

- polnočnica, stare božične pesmi z orglami; 

- svete maše še ob 9.00, 10.30 in 18.00;  

- tudi pri večerni maši sodeluje zbor; 

26. 12. ponedeljek, SV. ŠTEFAN, sveti maši ob 10.00 in 18.00;  

30. 12. petek, v bogoslužju slovesni praznik Svete družine,  

31. 12. sobota, ob 18.00 zahvalna maša za milosti letošnjega leta; 

1. januar 2017 nedelja, Marija, sveta Božja Mati, dan miru. 

 

Tudi oba z gospodom Rojcem želiva vsem članom našega občestva globoko 

adventno pripravo na Gospodov prihod: da bi ga prepoznali v vsakem človeku, 

kakor se je zgodilo zadnjič pri maši, ko sem Nežo vprašal, kdo prihaja po cerkvi, 

in je odgovorila: »Jezus v mojem bratcu Urbanu.« Naj raste med nami medseboj-

na ljubezen, zaradi katere se lahko Jezus rodi in biva med nami,  župnik Dragan 
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