
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

4. ADVENTNA NEDELJA - 19. december 2021
Urban V., papež; Anastazij, papež
Ob 8.00: v dober namen
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 20. 12. 2021
Dominik, opat
Ob 18.30: + Marinka Sedej, obletna
Torek: 21. 12. 2021
Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Jože, Marija in Sonja Ivanc, po namenu domačih
Sreda: 22. 12. 2021
Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica
Ob 7.00: za srečen zakon
Četrtek: 23. 12. 2021
Janez Kancij, duhovnik
Ob 18.30: za pokojne starše Černe, sestro in brata
Petek: 24. 12. 2021
Adam in Eva, prastarši; Sveti večer
Ob 18.30: + Metka in Stane Jamnik ter pokojni iz družine Breceljnik in Golob
Ob 24.00 Polnočnica: za žive in pokojne župljane
Sobota: 25. 12. 2021
BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO
Ob 8.00: + Ljudmila Božič, obletna
Ob 10.00: za pokojne Kupljenikove
NEDELJA SVETE DRUŽINE - 26. december 2021
Sv. Štefan, diakon, prvi mučenec;
Dan samostojnosti in enotnosti, državni praznik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za pokojne iz družine Cokan
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 Po oznanilih bomo prisluhnili skavtski poslanici za Božič in prižgali
betlehemsko luč, svečke si boste lahko nabavili pred zakristijo.

 Jutri, v torek bo še redni verouk. Obhajamo božično devetdnevnico in
tukaj je vabilo vsem, posebej otrokom, da se je vsaj kakšenkrat udeležite; v sredo
je maša z devetdnevnico ob 7. uri zjutraj.

 V petek je sveti večer. Zvesti našemu slovenskemu versko-
narodnemu izročilu bomo blagoslovili in pokadili naše domove,
hleve, delavnice in okolico, da bi mogli ž i v e t i  v  m i r n e m
sosedstvu in v zdravem okolju. Kot družina bomo skupno postavili
božično drevo in jaslice, se zbrali k slovesni večerji in potem šli k zgodnji
polnočnici ob 18.30 ali opolnoči, seveda pridemo  k maši tudi na sam božični dan. 
Tako bo vaša družina Cerkev v malem ali domača Cerkev, ki v sveti božični noči
sprejme Jezusa in ga nosi naprej. Naj Kristusa, resnično luč, ki je prišla na svet,
simbolizira v vašem domu luč miru iz Betlehema.

 Ob 18.30 bo večerna božična maša ali zgodnja polnočnica. Mišljena je
predvsem za družine z majhnimi otroki in za starejše, ki ob tej uri še lahko pridejo
v cerkev. Poleg ljudskega petja bo to mašo s petjem spremljal tudi otroški
zborček.

 Pred polnočnico ob 24. uri bo dvajset minut pred polnočjo mešani zbor
prepeval naše lepe stare božične pesmi, ki bodo zvenele tudi
med polnočnico.

 Na božični dan vabljeni k maši ali ob 8. ali ob 10. uri. Mar
ni Božič tako velik in vesel praznik, da s polnočnico ne more
izzveneti in se veselo praznovanje mora nadaljevati!

 V nedeljo je praznik Svete Družine, god sv. Štefana, prvega mučenca in
državni praznik Dan slovenske samostojnosti in enotnosti. Naj bo to ponosen
dan, dan obnove naše odločitve in zvestobe domovini, dan molitve za ohranitev
in razvoj naše države in za konec epidemije. V tem znamenju izobesite zastavo.
Lepo vabljeni, da se udeležite praznične maše ob 8. ali ob 10. uri. Pri obeh mašah
bo blagoslov soli. Blagoslovljeno sol pomešamo v hrano za ljudi in živali,
uporabimo jo tudi za kropljenje pokojnih. Ker je to nedelja Svete Družine, bo pri
maši poseben blagoslov otrok. Po deseti maši bo zopet priljubljeni blagoslov
konj, ki je lansko leto na žalost zaradi covidnih omejitev odpadel. Turistečnemu
društvu Lavrica izrekam zahvalo za ograjo, h kateri bodo oskrbniki lahko
privezali svoje konje.
Na to isto nedeljo bo še ob 18. uri v naši cerkvi božični koncert domačih dveh
zborov. Ljubezen je iznajdljiva, če imamo resnično radi Božič, našo državo, našo
slovensko božično pesem in naše pevce ter vse naštete blagoslove, če si želimo
zdravo in pogumno novo 2022, bomo v trenutnih omejitvah našli “sinodalno pot”
in “skupno” praznovali, v hvaležnosti in veselju, ne da bi se prekršili!

 Na razpolago vam je tudi Marijanski koledar.

Božič
je dar in naloga hkrati.
Podarjeno nam je
novo življenje,
novo upanje,
nova prihodnost.
Imamo nalogo,
da to življenje in
to upanje zasveti v
življenju vsega stvarstva,
v življenju ubogih in
trpečih soljudi.

Še vedno, tudi v našem času, v našem vsakdanu, angel
oznanja svoje božično sporočilo: “Ne bojte se!” To je
dobro. Saj je življenje včasih res strašljivo, in dovolj je
razlogov za strah. Strah pred boleznijo, staranjem,
morda pred nenadno revščino ali osamljenostjo.
Dovolj je razlogov za strah. Kakor pri pastirjih na
poljanah, ki se prestrašijo angela. Toda on jim oznani
“veliko veselje”. In pastirji se kmalu razveselijo. Pri
tem pa se v njihovem življenju ni prav nič spremenilo.
Na zunaj. Toda pastirji so spoznali nekaj, kar je njihovo
življenje spremenilo znotraj. Občutili so Božjo bližino.

Potrebovati Boga
ni nekaj, česa bi se morali sramovati, ampak je
modrost, pravičnost in popolnost, in najbolj
žalostno je, če človek gre skozi življenje, ne da bi
odkril, da potrebuje Boga.
Bog je postal človek, da bi zemlji lahko bil čisto
blizu. Da bi to v teh prazničnih dnevih močno
občutili, Vam voščim Blagoslovljen Božič.

Vaš župnik Lojze


