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• Zaradi božičnih in novoletnih praznikov verouk odpade.  
• Zahvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi praznovanja Gospodovega rojstva: vsem, ki ste 

pomagali pri čiščenju, okrasitvi cerkve; g. Pepiju Prikeržniku za postavitev jaslic. Zahvala 
pevcem in pevkam cerkvenega pevskega zbora, zborovodkinji in organistinji gospe Zali. Prav 
tako zahvala otroškemu zboru in zborovodkinji Bojani Vrhovnik, katehistinji Mariji 
Prikeržnik. Gospe Marjani Petelinšek za vodenje ljudskega petja, ministrantom in 
ministrantkinjam za sodelovanje pri mašah. Zahvala vsem ključarjem, članom župnijskega 
pastoralnega sveta, članom in članicam Karitas in vsem dobrim ljudem, ki ste se vključili v 
pripravo praznovanja božičnega praznika. Naj novorojeni Odrešenik vsem podeli obilje 
božjega blagoslova in moči, da boste s svojim življenjem in trudom, še naprej slavil 
učlovečeno božjo Ljubezen. 

• V ponedeljek, 26. decembra, god sv. Štefana in praznik samostojnosti, sv. maše ob 10:00 in 
18:00, pri vsaki maši blagoslov soli in vode, še posebej bomo moli za družine in domovino. 

• V torek, 27. decembra, god Janeza evangelista, blagoslov vina pri večerni sv. maši ob 
18:00 uri. Prihodnja nedelja - nedelja Svete družne. 

• V soboto, 31. december, zadnji dan koledarskega leta. Zvečer ob 17.30 uri vabljeni k 
zahvalni molitvi pred izpostavljenim Najsvetejšim. Pri molitveni uri in zadnji sv. maši v 
tem letu se bomo zahvalili Bogu za vse darove, za vso ljubezen, s katero nas je spremljal v 
letu 2021. Naj zahvalna molitev in sveta maša izzveni kot prošnja, da bi nas božje varstvo, 
božja pomoč, ljubezen spremljala tudi letu 2022. 

• Ob božičnem prazniku blagoslovite svoj dom z blagoslovljeno vodo in kadilom. 
Blagoslovljeno vodo dobite v cerkvi, pred oltarjem je posoda z blagoslovljeno vodo. Ogljem 
in  kadilo lahko kupite v Župnijskem domu.  

• KOLEDNIKI bodo letos obiskovali domove 29. in 30. decembra 2022 od 14.00 do 19.00.  
• V župnišču lahko dobite družinski koledar, cena 1,00€, pratiko, cena 6,90€ ter marijanski 

koledar, cena 3,00€., kadilo 20g 1,50€, oglje + kadilo 3.50€, samo oglje (3x)2.00€ 
• Stolnina za leto 2023 je 25€ in jo lahko poravnate v župnijski pisarni. Z darom za stolnino 

delno krijemo strošek ogrevanja župnijske cerkve. 
• Prosimo, da obnovite naročnino za verski tisk za leto 2023. Ognjišče – preko župnije 37,40, 

po pošti pa 38,90€. Družina – 149€ do 31. januarja, kasneje 166,40€. Misijonska obzorja 
nespremenjeno 9€. Prijatelj - 15€, en izvod pa 2,50€. 

• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje 
narave. 

 
 



 
 
 

 

 

 25.  DECEMBER 

Nedelja 
BOŽIČ – Gospodovo 

rojstvo 

Ob 07:30 uri: za farane    
Ob 10:00 uri:  

Za Ivano Krajger in vse rajne Frecetove (455) 
Na Strojni ob 11.00 uri: 

Za Ivana Kotnika in Marijo (43) 
 Za Marijo Rebernik (51) 

 

  
26.   DECEMBER 

Ponedeljek 
Sv. Štefan, diakon, mučenec 

Ob 10:00 uri:   
Za Franca Potočnika (543) 

Ob 18:00 uri:   
Za Vladimirja Mihina (158) 

 Za Ernesta in Ceciljo Pušnik (553) 
 

 

27.   DECEMBER 

Torek 
Sv. Janez, evangelist, apostol 

Ob 18:00 uri:   
Za Ivana Foretiča in Hrvoja Vrbanića (513) 

 Za Antonijo First (548) 

 
 

28.   DECEMBER 

Sreda 
          Sv. Peter Karnizij, 

duhovnik 

Ob 07:30 uri:  
Za zdravje (552) 

Za nerojene otroke (554) 

 
 
 
 

29.    DECEMBER 

Četrtek 
Sv. Tomaž Becket, mučenec . 

Ob 18:00 uri:  
Za starše Kavšak in Sarjaš (544) 

 
 30.  DECEMBER 

Petek 
Sv. Roger, škof 

Ob 18:00 uri:  
Za Natašo, Kristino Fridija Glavarja (520) 
 Za Leopolda in Petra Kvasnika ter (551) 

 
 
    

31.   DECEMBER 

Sobota 
  Sv. Silvester, papež 

Ob 18:00 uri: 
Za Antona Štekla 

 
 
 
 

1.  JANUAR 

Nedelja 
Marija, sveta Božja mati 

NOVO LETO – dan miru 

Ob 07:30 uri: za farane    
Ob 10:00 uri:  
Po namenu 

Na Strojni ob 11.00 uri: 
Za Štefana Sekalo (40) 
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