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BOŽIČ – SAM BOG PRIHAJA MED NAS 
Sneg, mraz, kratki dnevi, 

še ti pogosto z veliko 

megle in malo sonca. 

Torej zima. In v tem 

najhladnejšem in 

najtemnejšem času leta 

obhajamo praznik 

Jezusovega rojstva – 

božič. Ljudje hrepenimo 

po svetlobi, po soncu, po 

toploti. Tako ni nič 

nenavadnega, da so božični praznik umestili v ta čas leta.  

To, da obhajamo Jezusovo rojstvo sredi najbolj črne teme, je dejanje z jasnim 

sporočilom. Luč posveti v temi. Tema, ki jo razsvetljuje Božje dete v jaslicah, je 

tema v našem življenju, je tema bolezni in trpljenja, je tema izgub in nesreč, je 

tema dvomov in nevednosti, strahu in izgubljenega zaupanja, je tema 

zagrenjenosti in obupa, tema stranpoti, sovraštva in nazadnje smrti. Skratka tema 

vsega, kar spravlja človeka ob veselje in srečo. 

Kristjani so izbrali najbolj gosto, najbolj črno temo, da so v njej obhajali 

Jezusovo rojstvo. S tem so hoteli reči, da ni teme, ki bi bila tako gosta in črna, da 

je Jezus ne bi mogel razsvetliti. Preizkušnje, skozi katere moramo, so lahko zelo 

različne. Toda luč je samo ena in dovolj je samo ena, če je tako močna, da ji 

nobena tema ni kos. Ta luč je Jezus Kristus, ta luč je neskončna Božja ljubezen 

in naša vera vanjo. To je luč, ki je prvič zasvetila v sveti noči in je dokončno 

zmagala na velikonočno jutro. 

V hrepenenju po svetlobi se ulice naših mest osvetlijo že več kot mesec dni pred 

božičem. Osvetljene ulice, svetleči okraski na mestnih svetilkah, veliki reklamni 

panoji … nas vabijo k svojevrstnemu praznovanju božiča. Vabijo nas k 

praznovanju božiča v nakupovanju, bogato obloženih mizah, zabavi. Marsikdo 

sploh ne ve več kaj, oziroma kdo je razlog božičnega praznovanja. Da je to 

novorojeno dete, Jezus, po katerem sam Bog prihaja med nas. Tudi 

poimenovanje praznika »božič«, ki se morda po smernicah Evropske komisije v 

prihodnosti ne bo smel več omenjati, prihaja od besede Bog. Božji sin, ki se je 

pred 2000 leti rodil v skromnem betlehemskem hlevčku, Bog, ki ga občudujemo 



v jaslicah, kjer nam sporoča, da je vedno z nami, da nas odrešuje vsega 

grešnega, da nam želi, da smo srečni sedaj na zemlji in nato v večnosti. 

Papež Frančišek nas vabi, da ne bi dopustili, da bi božič izpridila potrošništvo in 

brezbrižnost. »Njegovi simboli, predvsem jaslice in okrašeno drevo, nas vračajo 

v gotovost, ki napolnjuje naša srca z mirom, v veselje zaradi učlovečenja, k 

Bogu, ki postane bližnji: on živi z nami, našim dnevom daje ritem upanja. Drevo 

in jaslice nas uvajajo v tisto tipično vzdušje božiča, ki je del dediščine naših 

skupnosti: ozračje, bogato z nežnostjo, podelitvijo in družinsko intimo. Ne 

živimo nepristnega, skomercializiranega božiča!« Ob tem je dodal, naj 

dopustimo, da nas ovije Božja bližina, ki je sočutna in nežna. Papež Frančišek, 

nagovor, 10.12. 2021 

Blagoslova ob božičnih praznikih, notranjega miru in Božje bližine želim! 
župnik Drago 

*****************************************************************************************  

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

• Ponedeljek, 10. januar, po večerni maši, mini svetopisemski maraton. 

• Četrtek, 13. januar, po večerni maši, srečanje za člane ŽPS. 
*****************************************************************************************  
BLAGOSLOV DOMOV PO VASEH 

Želimlje: 26. 12. popoldne, 1. 1. popoldne in 2. 1. popoldne  

Smrjene: 8. 1. ves dan in 9. 1. popoldne 

Gradišče: 15. 1. dopoldne 

Vrh: 15. 1. popoldne in 16. 1. popoldne 

Duhovnik se bo ob obisku držal vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje 

širjenja koronavirusa. Obred blagoslova lahko opravi tudi zunaj pred hišo. 
 

***************************************************************************************** 
MINI SVETOPISEMSKI MARATON 2022 

Svetopisemska družba v januarju 2022 

organizira Svetopisemski maraton z 

naslovom »GLEJ, VSE DELAM NOVO«  
(Raz 21,5). 
Božja beseda je živa in dejavna, božja 

beseda mora priti v srce! 
 

Tudi naša župnija se  bo pridružila 

bralnemu maratonu. V ponedeljek, 10. 

januarja 2022, po večerni maši bomo 

dve uri vztrajali ob branju božje 

besede.     

Vabljeni kot bralci ali poslušalci. 



O sladko betlehemsko Dete, daj da bomo z vsem srcem 

dojeli to globoko božično skrivnost. Podeli ljudem v srcih 

tisti mir, ki ga včasih tako obupano iščejo in ki jim ga lahko 

podeliš le ti. Pomagaj jim, da se bodo med seboj bolje 

poznali, da bodo živeli kot bratje in sestre, otroci istega 

Očeta. Razodeni jim tudi svojo lepoto, svetost in čistost. V 

njihovih srcih prebudi ljubezen in hvaležnost za svojo 

neskončno dobroto. Vse skupaj združi v svoji ljubezni. In 

nam podeli svoj nebeški mir. Amen. (sv. papež Janez XIII.) 

***************************************************************************************** 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 

 

SVETE MAŠE 
 

 

dan ura/kraj mašni namen 

po 27. 12. 19.00 + Dušan Gorjup 

to 28. 12. 19.00 
- v zahvalo 

+ Marija Starc (d.d. Milka in Gabrijela Arko) 

sr 29. 12. 19.00 + Matild Domić (d. Marjeta iz Veržeja) 

če 30. 12. 19.00 + Ivanka Šporar 

pe 31. 12. 19.00 - v zahvalo 

so 1. 1. 2022 
7.30 - po namenu 
10.00 + Marija Škrjanc, obl. 

ne 2. 1. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Branko Merc, ob r.d. 

po 3. 1. 19.00 
+ Franc Drobnič SDB, obl. (d. brat Stanko z 

družino) 

to 4. 1. 19.00 + Marija Rebolj (d.d. domači) 

sr 5. 1. 19.00 + Dušan Gorjup 

če 6. 1. 19.00 + duh. Stanislav Perčič, obl. 

pe 7. 1. 19.00 + Neža Perhaj, obl. 

9. 1. Smrjene 

Anica Mehlin, 

Katja Brlan, 

Lidija Garvas, 

Lučka Miklič 

6. 2. Želimlje 

Darinka Krnc, 

Barbara Intihar, 

Stanka Verlič,  

Monika, 

Suzana Štebljaj 

23. 1. Smrjene 

družina Deržič 

– st., družina 

Deržič – ml. 

20. 2. Želimlje 

družina 

Giovani, 

družina Rebolj, 

družina Petrič 



so 8. 1. 19.00 

++ Virant in Lipovec 

+ Marinka in France Zgonc 

- za ozdravitev družinskega debla 

ne 9. 1. 
7.30 + Milan Virant, obl. 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 10. 1. 19.00 
+ Anton Jakovac 

+ Marija in Ciril Gregorič 

to 11. 1. 19.00 
+ Janez Podlipec (d. Veronika Artiček z 

družino) 

sr 12. 1. 19.00 + Ivan Starc (d.d. otroci) 

če 13. 1. 19.00 
- po namenu 

+ Franc Glinšek (d. družina Kramar) 

pe 14. 1. 19.00 + Frančiška in Viljem Vesel 

so 15. 1. 19.00 
- po namenu 

+ Mateja Jeraj Povše 

ne 16. 1. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Alojz in Emilija Škrjanec 

po 17. 1. 19.00 + Jožica Senegačnik (d. družina Giovani) 

to 18. 1. 19.00 
- po namenu 

+ Franc Drobnič SDB (d. S. Pišek) 

sr 19. 1. 19.00 + Frančiška Peterlin 

če 20. 1. 19.00 + Marija Mohar, obl. 

pe 21. 1. 19.00 + Jožefa Marinšek, obl. 

so 22. 1. 19.00 + Frančiška Traven, obl. 

ne 23. 1. 
7.30 + Franci, Jože Jakopin in starši 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 24. 1. 19.00 + Matild Domić SDB 

to 25 1. 19.00 
+ Marija Giovani, obl. in Ivan 

+ Marija Juha (d. družina Giovani) 

sr 26. 1. 19.00 + Amalija Golob, obl. 

če 27. 1. 19.00 + Ivan Golob (d. Pavla Škrjanc) 

pe 28. 1. 19.00 
+ Ana Lovšin, obl. in ++ iz družine 

+ Marija Rebolj (d. družina Giovani) 

so 29. 1. 19.00 - na čast sv. Trojici in sv. Janezu Bosku 

ne 30. 1. 
7.30 + Stane Škrjanc in starši Kovačič 
10.00 - živi in ++ župljani 

 


