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B O Ž I Č

25. december, 2020

1. berilo: Sin nam je dan.
Odpev: DANES SE NAM JE RODIL ODREŠENIK.
2. berilo: Vsem ljudem se je razodela Božja milost.
Aleluja. Oznanjam vam veliko veselje. Danes se nam je rodil Odrešenik, ki je
Kristus, Gospod. Aleluja.
Evangelij: Danes se nam je rodil Odrešenik.
BOŽIČ : 1. berilo: Vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.
Odpev: VSA ZEMLJA JE VIDELA BOŽJE ODREŠENJE.
2. berilo: Bog nam je spregovoril po Sinu.
Aleluja. Zasvetil nam je posvečeni dan, ljudstva, pridite počastit Gospoda;
danes je namreč zasijala velika luč po vsej zemlji. Aleluja.
Evangelij: Beseda je meso postala in se naselila med nami.
POLNOČ. :

---------------------------------------------------------MIDNIGHT: The

prophet promises that the child soon to be born will bring peace.
The writer looks forward to the second coming of Christ in glory.
Jesus was born in Bethlehem and the news was first revealed to the
shepherds.
CHRISTMAS: The Good News of God’s salvation is meant for all people
God’s word reaches its climax and fulfilment in the person of God’s Son.
Gospel presents a vision of the enfleshment of God’s Word.


SVETE MAŠE

Četrtek, 6pm:
8pm:
Petek, 8:30pm:
10am:
Sobota, 10am:
6pm:
Nedelja, 9am:
27. 12.

++ rev. Andrej Prebil in Stanko Boljka
++ Jožef, Rozalija Časar; n. R. Seliskar
++ Štefan, Ana Kular; n. druž. F. Rogan
+ Martin Hozjan; n. A. Hozjan
++ Štefan J., H. in B.; n. druž. S. Horvat
+ Boris Madon; n. Z. Madon
+ Jožef Magjar; n. druž. J. Magyar



Ko nas same in “naš svet zagrinja tema, in vendar vemo, da ljubezen premaga
zlo, zahvaljujoč njemu, ki prihaja, čigar vrnitev v Božji slavi pričakujemo. Bog je
prišel med nas, ker nas ljubi. Vladavina ljubezni je nasprotje nasilja. Moli, da
bodo ljudje blage volje in tudi vsi drugi spoznali to ljubezen, ki je v detetu Jezusu
prišla v Betlehem.” – br. Paul
Tudi če bomo letos kaj pogrešali in bo zaradi omejitev pri naših praznovanjih kaj
manjkalo, naj ne manjkajo jaslice in naj ne zmanjka ljubezni. Blagoslovljen božič vsem!
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Božič, 25. december: – Jezusovo rojstvo,
praznik. Globok ali zelo velik je pomen današnjega
praznika: rojstvo božjega Sina. Negov prihod na
svet predstavi bogoslužje z božjo besedo, opevajo ga
božične pesmi, očem in čustvom jo približajo
jaslice. Skrivnost božičnega praznika je razodetje
božje neskončne ljubezni do nas ljudi. Vsemogočni
večni Bog je v skrivnosti božičnega praznika prišel
na svet kot nebogljeno dete. Tako je zaživel naše
človeško življenje. Jezus večna Božja Beseda in
»prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka,« se je
naselil na svetu in biva med nami in želi biti gost

naših src, našega življenja.
V svetih dneh se potrudimo, da bo močneje zaživela
Božja ljubezen v medsebojnih odnosih, da se bo
uresničevalo pravo veselje, ljubezen, mir, dobrota in
pravičnost kljub sedanjim posebnim razmeram. Božja
usmiljena ljubezen ne pozna nobenih omejitev.
“Duhovno bogat božič in blagoslovljeno novo leto 2021 voščimo še
zlasti vsem bolnim tistim, ki ne morete v polnodti uživati osrečujoče
radosti živčljenja – zudi vsem rojakom po svetu jn vsem ljudem dobre
volje” – Slovenski škofj

»O jaslice borne, lesene, pa vendar ste srečne tako! Saj čisto do vas se sklonilo nocoj je
dobrotno nebo... Marijino srečo ste zrle, njen v Dete zamaknjen obraz. Ko uspavanko
prvo je pela, ljubeči ste slišali glas.«

Naj vas osrečuje veselo sporočilo božičnega usmiljenja in naj veselje,
sreča, milost in blagoslov Novorojenega Odrešenika. Naj bo z vami
vsemi Božji blagoslov za svete praznike in skozi vse dni v novem letu
2021.

Franc Letonja CM
župnik

Članice in člani cerkvenega odbora želijo župljanom in rojakom blagoslov, veselje, mir,
zdravje in veselje božičnih praznikov, ki vas naj spremlja vse dni v letu 2021!
26. 12.: Sv. Štefan – ime pomeni »krona« ali »venec«. Štefan, katerega god
danes obhajamo, je prvi, ki si je v Cerkvi prislužil krono mučeništva. Bil je mož
poln vere in Svetega Duha. Z godom sv. Štefana so povezani običaji; je zavetnik
zidarjev, tesarjev, kletarjev, krojačev, tkalecev, konjarjev in kočijažev. Na
štefanovo mnogokje blagoslavljajo konje in živino.
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