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Božično voščilo

»Bog je tako velik, da lahko postane majhen. Bog je tako mogočen, da se 
lahko naredi nemočnega in se nam približa kot nemočno dete, da ga more-
mo ljubiti.« (Benedikt XVI.)

Evangelij božične maše govori o luči, ki je 
prihajala na svet, a je svet ni spoznal. Bo-

žična skrivnost se ponavlja vsak dan. Božič je 
le zunanje obhajanje zgodovinske resnično-
sti Jezusovega rojstva. Skrivnostno, duhovno 
učlovečenje Boga pa se nadaljuje in se bo na-
daljevalo, dokler bo na svetu obstajalo člove-
ško življenje.

Po zgledu Božjega Sina, našega brata, mo-
ramo biti bratje in sestre vsem. Ob božiču naj 
bi zrasli v človečnosti: v bratstvu, očetovstvu, 
materinstvu, sosedstvu … 

Bratje minoriti vam želimo  
blagoslovljene božične praznike!

Družinska molitev na praznik Jezusovega rojstva

Gospod Bog, blagoslovi naš dom.  
Naj bo kraj tvojega miru.  
Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen,  
naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost.  
Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje.  
Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom.  
V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje,  
naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti,  
naj ne bo žalosti, ampak veselje.  
Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. 
Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom.

Amen.

Pobožnost petih prvih sobot pri sv. Petru

S prvo soboto v januarju (5. januarja 2019) bomo pred večerno sv. mašo (ob 17.30) 
začeli obhajati pobožnost petih prvih sobot na fatimski način, kakor sta jo v po-

sebnem razodetju sestri Luciji priporočila Jezus in Marija, nato potrdil fatimski škof, 
pri nas pa škof Gregorij Rožman. 

K prvosobotni pobožnosti na fatimski način 
namreč spadajo: zakrament sprave, sveto obhaji-
lo, molitev rožnega venca in petnajst minut pre-
mišljevanja ene ali več skrivnosti rožnega venca. 

Splošno pobožnost prvih sobot je že pred 
Fatimo priporočal sv. papež Pij X. in obstoji 
predvsem v prejemu svetega obhajila v zadošče-
nje Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Pri po-
božnosti petih prvih sobot na fatimski način pa 
gre še za nekaj več. Poleg spovedi in svetega ob-
hajila spada k pobožnosti petih prvih sobot tudi 
molitev enega dela rožnega venca ter vsaj pet-
najst minut premišljevanja ene ali več skrivnosti 
rožnega venca. Vse to izvršujemo v zadoščenje 
in spravo Marijinemu brezmadežnemu Srcu in 
po njem Jezusovemu presvetemu Srcu.

Dragi Marijini častilci, lepo vabljeni! 



Ministrantski izlet

V soboto, 3. novembra, smo z mini-
stranti odšli na ministrantski izlet. 

Jutro smo začeli skupaj, in sicer s sveto 
mašo in nato zajtrkom v samostanski je-
dilnici, nato pa smo se s patrom Cristia-
nom in bratom Klemnom odpravili proti 
Štajerski in vasici Vitanje, kjer nas je pri-
čakoval gospod Pavle Skaza, priznan slo-
venski goslar. Skupaj z ženo sta nas zelo 
lepo sprejela in nam v idiličnem okolju go-
slarske delavnice postregla s sokom in še 
toplimi rogljički. Verjetno zato, da bi lažje 
zdržali med predavanjem. Pa ni bilo prav 
nič težko, gospod Skaza nam je razložil 
potek nastanka violine, s čimer se primarno ukvarja, izdeluje pa tudi violončela in 
kitare. Pa tudi kontrabas je že naredil. Spoznali smo, kako pomembna je vrsta lesa, 
sploh pa njegova starost. Violina je, kot bi gledali film, nastajala pred nami. Seveda 
nismo preskočili niti lakiranja in načina izdelave loka. Ker nismo bili preveč zgo-
vorni z besedami in vprašanji, smo presedlali na dejanja in zaigrali na instrumente 
(kitara in dve violončeli), ker kot pravi gospod Skaza, če si enkrat igral instrument, 
ga lahko igraš vedno.

Zahvalili smo se za čudovito lekcijo 
in dobrodušnost ter se odpravili v vesolj-
ski muzej v središču vasi Vitanje. Ogledali 
smo si makete planetov ter izvedeli nekaj 
o zgodovini astronomije in prvih korakih 
te vede na slovenskih tleh. Videli smo, ka-
kšno je življenje na vesoljskih postajah in 
kako izgleda vesoljska hrana. 

Po ogledu smo se odpravili v picerijo in pojedli več kot odlično kosilo, nato pa 
smo se odpravili na kmetijo, kjer smo si ogledali rejo krav in življenje na kmetiji. Oče 
in sin sta nam razložila delovanje strojev in potek dneva. Za konec smo se odpeljali 
še k staršem brata Klemna in skupaj povečerjali. Še varna pot domov in naš izlet se 
je zaključil.

Luka Korošec
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URADNE URE: ponedeljek in četrtek: 16.00–17.00 
torek, petek: 10.00–11.00

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu  
in po naročilu, posebej še pred prazniki.

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30 
med tednom: 7.00, 18.30

Napovednik

•	 Če	kdo	želi	v	mesecu	januarju	blagoslov	hiše	ali	stanovanja,	naj	nas	osebno	povabi.	
Z veseljem se bomo oglasili!

•	 Januar	je	mesec	verskega	tiska,	zato	vabimo	k	branju	Družine, Ognjišča in drugih 
katoliških časopisov in revij. Naročila za Mohorjeve knjige za leto 2020 sprejema-
mo do sredine februarja.

•	 Četrtek,	3.	januarja,	je	četrtek	pred	prvim	petkom	in	molili	bomo	za	duhovne	po-
klice. Vabljeni!

•	 V	petek,	4.	januarja,	obhajamo	prvi	petek,	ki	je	posvečen	Jezusovemu	srcu.	Vablje-
ni!

•	 Sobota,	5.	januarja,	je	prva	sobota	v	mesecu,	ko	se	bomo	priporočili	Marijinemu	
brezmadežnemu srcu. Ob 17.30 bomo molili rožni venec na fatimski način, ob 
18.30 pa bo sveta maša. Ves čas bo priložnost za sv. spoved. Vabljeni!

•	 Verouka	ne	bo	do	ponedeljka,	7.	januarja.
•	 V	ponedeljek,	7.	januarja,	ima	ŽK	svojo	redno	mesečno	sejo	ob	19.15.
•	 V	ponedeljek,	14.	januarja,	bo	po	večerni	sv.	maši	mesečno	srečanje	ŽPS.
•	 V	petek,	18.	januarja,	bo	začetek	molitvene	osmine	za	edinost	kristjanov.
•	 V	nedeljo,	20.	 januarja,	bodo	pri	 sv.	maši	ob	9.00	 sodelovali	veroučenci	1.	 in	2.	

razreda.
•	 V	nedeljo,	27.	januarja,	obhajamo	nedeljo	Svetega	pisma.	Ne	pozabimo	na	pogosto	

branje Svetega pisma!
•	 Dobrodelni	koncert	naše	župnijske	Karitas	 bo	v	soboto,	26.	januarja	2018,	ob	

16.30 v župnijski cerkvi sv. Petra v Ljubljani. Vabljeni!


