
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA: Pri oltarju gori Betlehemska luč 

miru, ki je bila prižgana na kraju Gospodovega rojstva in jo lahko 
ponesete na svoje domove. Na razpolago so svečke.  
BLAGOSLOV  DOMOV: Z blagoslovom vaših domov bomo začeli 

v ponedeljek, 26. decembra, v Tremerjah, v torek v Zvodnem 
potem pa Zagradu, Osenci in Pečovniku; v Košnici pa v sredo in 
naslednje dni. 

Tisti, ki želite blagoslov posebej, se prijavite v pisarni ali po telefonu. 

TISK - Naročnine za leto 2012: Družina je 78 € in Ognjišče 26,40 €, Misijonska obzorja 9 € in 

Mohorjeve knjige 44 €. Na razpolago so Mohorjeve knjige, Pratika, (4,95 €), Marijanski 

koledar (2 €), stenski koledar (0,5 €) in žepni koledarček (0,10 €).  

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI  

NEDELJA, 25. december 

BOŽIČ 
- Gospodovo rojstvo 

Anastazija, mučenka 

0000  † Alojz Zakelšek 
  800     za žive in †† iz družine Kač 
  930    †† Marjan in Ivan Palir 
1800  za župljane in dobrotnike 
1030  Tremerje: †† mama Marija ter družina   ---------
-------------------------Potočnik, Vrečar, Strnad 

PONEDELJEK, 26. december 
Štefan, diakon 

- dan samostojnosti in 
enotnosti -  d.p.d. 

    800   ††  Štefan Tržan, starši in sorodniki 
  930    † Štefan Dobranič 
1800  †† Vladimir Muhič, Ivan in Marija  
1030  Tremerje: †† Marija Hriberšek in Karel Cvetrežnik    

TOREK, 27. december 
Janez, apostol, evangelist 

   800     † Ana Ploj 
1800  †† Ivan, Anton, Alojz in Vinko Belaj 

SREDA, 28. december 
Nedolžni otroci 

  800  za zdravje in mir 
1800  za teharske žrtve in žrtve povojnega nasilja 

ČETRTEK, 29. december 
Tomaž Becket, škof, muč.  

  800  †† Kragolnik in Jezernik 
1800  † Janko Babič 

PETEK, 30. december 
Sv. Družina 

  800  † duhovnik Ivan Vodeb 
1800  † Rozalija Hajnšek, 30. dan 

SOBOTA, 31. december 
Silvester, papež 

  800  † Stane Mori 
1800   po namenu 
2300  †† Jožica in Ernest Rahle 

NEDELJA, 1. januar 

Marija, Božja Mati 
Novo leto - dan miru 

  800     † Franc Erjavc (gr. 1) 
  930    †† starši Gnus 
1800  za župljane in dobrotnike 
1030  Tremerje: po namenu 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 
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Ko se v božični noči zahvaljujemo Kristusu za 
njegov prihod med nas, kakor tudi za vse neštete 
milosti, ki smo jih prejeli po Njem in v Njem, 
voščimo vsem župljanom in drugim članom našega 
oltarnega občestva vesele in milosti polne božične 
praznike.  

Dragi sodelavci in sooblikovalci župnijske družine! 
Naj Vam Gospod bogato povrne za vse dobro, kar 
ste v tem letu storili za našo župnijo! 

Naj bo leto 2012 leto, ko se odpremo Luči, da bomo 
vse in vsakega lahko videli v pravi luči! 

Vaši celjski bratje kapucini in sestre FMM 

 

ŠKOFOVO BOŽIČNO VOŠČILO 

Potem ko smo prehodili duhovno pot adventnega časa, se pred nami že zrcali 
skrivnosten utrip božičnega praznika, ki ne samo uresničuje, ampak neizmerno presega 
najgloblja hrepenenja našega srca.  
To hrepenenje izražamo, ko si v teh dneh segamo v roke in si voščimo srečne in 
blagoslovljene božične praznike z željo, da bi v vsej polnosti vstopili v luč, ki je prišla na 
svet, da razsvetljuje vsakega človeka (prim. Jn 1,9).  
Ta luč je Jezus Kristus, novorojeni Odrešenik; ta luč je njegov evangelij, ta luč je njegovo 
delo odrešenja, ki se »tu in sedaj« ponavzočuje v božičnem bogoslužju. 
Vemo, da k tej luči vodi veliko poti. K tej luči nas vodijo lepi domači adventno-božični 
običaji, še posebej adventni venec, božična devetdnevnica, jaslice, božično drevo, 
božične pesmi in glasba. V to luč vstopamo, ko v teh dneh obiskujemo starejše, bolnike 
in skušamo biti blizu vsem pomoči potrebnim, osamljenim in kakorkoli preizkušanim 
bratom in sestram.  
To skrivnostno dogajanje gotovo doseže vrhunec v srečanju z novorojenim 
Odrešenikom v molitvi, pri sv. spovedi in še posebej pri božičnem prazničnem 
bogoslužju, ki ponavzočuje skrivnost Gospodovega rojstva. 
Moje božično voščilo, dragi bratje in sestre po veri in vsi, ki v srcu dobro mislite, je 
iskrena želja, da bi v teh prazničnih dneh v vsej polnosti doživeli veselje in mir, ki so ga 
v božični noči oznanjali angeli. Naj božični mir in novo upanje v teh dneh na novo 
napolni tudi naša, že nekoliko utrujena in razbolela srca, ko se domala na vsakem 



koraku soočamo s posledicami ne samo ekonomsko-socialne ampak tudi versko-
moralne krize, ki ji ni videti konca. 
Na poseben način je moje božično voščilo namenjeno vam, dragi sobratje v duhovniški, 
diakonski in redovniški službi, vsem sestram redovnicam, bogoslovcem, 
semeniščnikom in vsem župnijskim sodelavcem pri delu za božje kraljestvo. Prisrčna 
voščila in zahvala vsem dobrodelnim ustanovam, še posebej sodelavcem Škofijske in 
Župnijske Karitas in vsem, ki pomagate ljudem v stiski in tako oznanjate božjo 
dobrotljivost in ljudomilost, ki se nam razodeva v jaslicah. Moje božično voščilo je 
namenjeno še posebej vsem ostarelim, bolnikom, invalidom in drugim preizkušanim 
bratom in sestram. 
Vsi smo potrebni oznanila, tolažbe, moči, veselja in upanja, ki ga prinaša božična 
skrivnost. Zato se v teh dneh pridružimo pastirjem na poti k jaslicam. To lahko storimo 
pa naših domovih in družinah, ko bomo ob vseh obveznostih poiskali trenutke 
zbranosti in molitve. To domače praznovanje in domače bogoslužje bomo obogatili z 
sodelovanjem pri bogoslužju v domači cerkvi, ki nas po duhovni poti adventnega časa in 
božične osemdnevnice vodi do radostnega sporočila božične noči: »Ne bojte se! Kajti 
glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem 
mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod« (Lk 2,10-11). 
Odprimo naša srca temu sporočilu za vesele in blagoslovljene božične praznike in 
srečno novo leto. 
Mir z vami ! 
Vaš škof Stanislav Lipovšek 

Gospodov dan z Besedo: BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO 

Iz 52, 7-10; Tit 3, 4-7; Jn 1, 1-14 
1. Bogastvo skrivnosti, ki jo obhajamo, je izredno, presega moč vseh človeških dojemanj. 
Je neizčrpen navdih v vseh zvrsteh umetnosti, tu zajema tako ljudski rezbar kot 
vrhunski umetnik. Tu se srečamo tudi s preprostostjo in pristno človeško 
vsakdanjostjo: oče, mati, otrok, družina, veseli prijatelji, skupno slavje in veselje ob 
rojstvu. Ali ni ravno v tem veličina Božiča, da neskončno, nepojmljivo, za človeka 
nedosežno, prihaja na svet med ljudi na skrajno preprost, dojemljiv, sprejemljiv način. 
2. Beseda kar izžareva veselje, da je Bog ob vsej svoji neskončnosti in nedosežnosti 
vendar človeku tako blizu, človek sme čutiti božjo "človečnost": 
- Izaija vabi k veselju: vzklikajte radostno, naš Bog rešuje; tisočletno, vedno vznemirljivo, 
včasih že nestrpno pričakovanje Odrešenika se je uresničilo; 
- Pavel je vesel, da sme posredovati svojemu učencu in vsem ljudem odrešujoče 
sporočilo: razodela se je dobrotljivost in ljudomilost Boga, našega odrešenika;  
- evangelist ugotavlja, da nekateri božjo ljudomilost sprejemajo, drugi jo zavračajo: 
tistim, ki jo sprejemajo, Odrešenik sam daje pravico, da postanejo božji otroci, dediči 
večnega življenja. 
3. Pred skrivnostjo božjega učlovečenja človek skoraj ne more drugače, kot da obstane 
in brez besed občuduje: 
- On, ki z besedo svoje moči nosi vse, po katerem je vse nastalo, prihaja v stvarstvo, ki je 
delo njegovih rok, prihaja v svoje stvarstvo kot  človek; 

- On, ki je veličastnejši od vesoljstva, saj ga je ustvaril, On, ki je neskončna modrost, ki je 
vse zasnovala, neskončna moč, ki je vse izvedla, On postane človek, eden od nas, 
preprost, ubog!  
Res nedoumljive poteze neskončnega Boga, ki pa jih v celovitosti božjega razodetja 
vendar dojemamo, občutimo, občudujemo: 
- ali ne beremo o njem v Knjigi modrosti: dober si in resničen, velikodušen si in vse urejaš 
z usmiljenjem - svoje mogočnosti, suverenosti, neskončnosti ne izkazuje z 
gospodovanjem in nasiljem, kot to počno človeški oblastniki, ampak svojo 
vsemogočnost izkazuje z ljudomilostjo, saj je božja logika drugačna od človeške: Sin 
človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino 
za mnoge.  
Prišel je »zaradi nas in zaradi našega zveličanja«. Ta božji poseg v človeško zgodovino 
vsakemu človeškemu bitju daje novo vrednost, dostojanstvo. Veselimo se: po Jezusu 
smemo biti božji otroci, prijatelji, Gospod nam je blizu. 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

GOSPODOVO ROJSTVO – BOŽIČ (25. december): Božič je 

praznik »učlovečene« otipljive ljubezni našega Boga do 
človeštva in slehernega izmed nas. Božji Sin je postal eden 
izmed nas, človek med ljudmi, brat med brati. Pred dobrimi 
dva tisoč leti je prišel Kristus na naš planet in nam prinesel 
svojo osebno božično poslanico: postanite spet otroci, 
začnite svoje življenje znova, izpolnite svoje poslanstvo 
dobrote in ljubezni, bodite nosilci luči in miru. Tako božični čas ne bo trajal samo nekaj dni 
ampak se bo raztegnil na vse dni leta, na vse naše življenje. 

BOŽIČNA OSMINA: Božič spada med največje krščanske praznike in kot takega ga 

praznujemo cel teden. Kot da je njegova vsebina tako velika in globoka, da je ne moremo 
izčrpati in praznovati samo en dan. 

Dan po božiču obhajamo praznik sv. Štefana, prvega mučenca. Ker je ta dan tudi dan 
samostojnosti in enotnosti, se bomo Bogu zahvalili za domovino in samostojnost.  
Po večerni maši bo v naši župnijski cerkvi tradicionalni božični koncert moškega pevskega 
društva »Pod Gradom«, ki ga vodi Robert Vodušek. Vabljeni. 

27. decembra je praznik sv. Janeza, apostola in evangelista. Pri mašah bomo blagoslovili 
vino – janževec. 

28. decembra je praznik nedolžnih otrok in tepešen dan. 

SVETA DRUŽINA, 30. december: Da bi pokazal na vrednost in pomen družine, je bil Jezus 

rojen v družini. Tudi z vsem svojim nadaljnjim življenjem je dal velik poudarek družini. Sam 
je odrasel v družini in preživel v njej pretežni del svojega življenja, približno 30 let. 
Kristusovo rojstvo in njegovo bivanje v družini posvečuje to osnovno celico vsake družbe. 
Sadove svojega odrešenja je naklanjal vsem članom družine: otroke je blagoslavljal, starejše 
pa telesno in duhovno ozdravljal. Po vsem tem je samo po sebi umevno, da je družinski 
praznik -božič- okronan s praznikom svete Družine. 


