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Prišel je BOŽIČ/ek 
Ob božičnem praznovanju se človek lahko ujame v zanko. Ob mnogih 

rednih poklicnih, družinskih in osebnih opravilih, je seveda potrebno 
poskrbeti še za voščila, okrasitev doma, praznične jedi, postavitev jaslic, 
in druge podrobnosti. Vsepovsod se nam nehote vsiljuje tudi božiček z 
idejami in pobudami za raznovrstna darila. Razsvetljena mesta, 
lesketajoči se trgovski centri, praznične pojedine, novoletne zabave in še 
toliko drugega lahko postanejo past za našo izpraznitev, ne le denarnic, 
ampak tudi src. Božiček je zavajajoča maskota, ki nas lahko hitro opehari 
za bogastvo pravega božičnega daru.  

Dar, ki človeka obogati, prihaja 
od Jezusa, nebogljenega Deteta, ki 
se imenuje Emanuel. Preproste jasli-
ce, umiritev in molitev pred njimi 
nas dvignejo nad ta zgolj materialni 
svet. Pomagajo nam, da v nas oži-
vijo Božje prvine, da znova zazna-
mo v čem je resnično bogastvo. 
Smo prejemniki Božje ljubezni, 
Božji izvoljenci, smo jaslice, v 
katere Marija polaga Božje dete. In ko se to naše duhovno razpoloženje 
združi v skupni hvalnici in pesmi pri evharističnem zboru, smo se 
pridružili angelom in svetim v opevanju nebeške slave in sprejemanju 
miru za nas zemljane. 

Svoje novoletno voščilo pogosto zavijemo v 'srečno in zdravo', zlasti 
če ne želimo biti preveč pobožni. Na mestu bi bil slovenski rek Z Bogom 
začni vsako delo, da bo dober tek imelo. Ali psalmistovo voščilo: Naj Bog 
blagoslovi delo tvojih rok. Bog naj te varuje. Birmanskim kandidatom pa 
s sv. Pavlom želimo v prihajajočem letu Mir in veselje v Svetem Duhu. 
Bodimo po človeško in po božje ustvarjalni.  

Januar je mesec verskega tiska in zlasti Svetega pisma. Tudi v naši 
župniji bo potekal svetopisemski maraton, h kateremu lepo vabljeni.   

Naj pod sleherni družinski krov pride Božji blagoslov.  župnik Tone 



BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2022 
 

Božič je praznik rojstva Božjega sina. Lukov evangelij skoraj mimogrede 

pove, da za sveto družino v prenočišču ni bilo prostora (Lk 2,7). Temu dejstvu se 

čudimo. Morda je bil vzrok za to pomanjkanje sočutja ali strah pred tujci, lahko 

je bil razlog tudi v neobčutljivosti za stisko bližnjega. Ob tem se samo od sebe 

pojavi vprašanje, kako bi bilo, če bi Jožef in Marija potrkala na naša vrata. Bi 

našli prostor zanju in bi ju sprejeli? Na videz naključno novico o pomanjkanju 

prenočišča, ki je sveto družino prignala v hlev, evangelist Janez poglobi in 

poudari, da je prišel med svoje, vendar ga njegovi niso sprejeli (Jn 1,11).  

Božič nas vabi, da se ustavimo, pomislimo nase in na 

svoje življenje. Kakšni so odnosi, koliko časa si vzamemo 

za družino, zase in za Boga? Kako praznujemo? Pomembno 

je, da prepoznamo njegov prihod in da praznovanje v nas 

obrodi duhovne sadove, za kar moramo odpreti vse čute in 

pogled v luči vere. Molimo, da bi v svoji notranjosti 

ustvarili prostor zanj. Prosimo, da bi Novorojenega 

prepoznali v tistih, po katerih nas najbolj nagovarja; to je po 

otrocih, trpečih, beguncih, obrobnih in revnih tega sveta.  

V imenu slovenskih škofov vsem duhovnikom, redovnicam 

in redovnikom, krščanskim občestvom, Slovencem doma in po svetu ter drugim 

krščanskim Cerkvam in skupnostim želim blagoslovljen božič. Naj nam 

praznovanje rojstva Božjega sina prinese miru, veselja in novega upanja. 
 

novomeški škof, predsednik SŠK dr. Andrej Saje 
 

MINI MARATON SVETOPISEMSKEGA BRANJA 
 

Molitvena ura v januarju bo v znamenju branja Svetega pisma, ki bo kot 

svetopisemski maraton ves mesec potekal po vsej Sloveniji. 

Vabljeni kot bralci ali poslušalci Božje besede v ponedeljek 9. 1. 2023 po 

večerni sveti maši v gimnazijsko kapelo. Tam bomo dve uri brali iz Apostolskih 

del o graditvi Cerkve po Jezusovem vnebohodu.  
 

BLAGOSLOV PO DOMOVIH 
 

Če Bog da, bo letos spet obisk duhovnika in blagoslov doma in družin pri 

vas, ki ste to prejemali prejšnja leta, po spodnjem redu. Če so kakšne ovire, ali bi 

to želeli ob drugem času, sporočite. Kjer je označeno z *, bo obisk po 15. uri. 
 

Želimlje - ob cerkvi * 26. dec.  Smrjene * 30. dec. 

Želimlje – vas * 27. dec. Smrjene - dopoldne 31. dec. 

Želimlje – Poljane * 28. dec. Smrjene *   1. jan. 

Skopačnik, Klada, Suša * 29. dec. Gradišče – dopoldne in * 2. jan. 

   drugod * 4., 5. jan. Vrh – dopoldne in * 7. jan. 
 



 

MINI STATISTIKA  
 

V letošnjem letu je bilo v naši župniji krščenih 15 otrok, imeli smo 2 poroki, 

prvo sv. obhajilo so prejeli 3 veroučenci.  

V večnost se je odselilo 7 župljanov. Na prvo sv. obhajilo se pripravlja 5 

otrok, na prejem zakramenta sv. birme pa se je priglasilo 19 kandidatov.  

Poletni enotedenski oratorij je obiskovalo 65 otrok, vodilo ga je 16 animatorjev. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

BRANJE BERIL 
 

Pri nedeljski jutranji maši za bralce poskrbi g. Franci Kramar. Spodnji 

razpored bralcev je za nedelje in praznike za sv. mašo ob 10. uri. Prvi bere 1. 

berilo in psalm, drugi pa 2. berilo in vrstico med alelujo. Bralci, ki na določen 

termin ne bi mogli brati, ste naprošeni, da sami najdete zamenjavo.  
 

 

 NAPOVEDNIK DOGODKOV 
* 26. december: sv. Štefan (žegnanje Smrjene) 

* 31. december: Silvestrovo – zahvala za preteklo leto 

*  1. januar: Novo leto – Marija Božja Mati 

*  6. januar: Gospodovo razglašenje – prvi petek 

*  8. januar: Jezusov krst 

*  9. januar: Svetopisemski maraton 

* 11. januar: seja ŽPS 

* 12. januar: sestanek Karitas 

* 14. januar: 2. srečanje birmancev 

* 25. januar: srečanje bralcev Božje besede 

* 29. januar: praznovanje sv. Janeza Boska  
 

- Delavniške sv. maše bodo od 27. decembra dalje v zavodski kapeli. 

- Ne pozabite obnoviti naročnine za Družino (140 €) in Ognjišče (37,40 €). 

* V krstu je bila prerojena Lina Oven, očeta Marka in mame Urške, Smrjene 6. 

+ V večnost se je odselil Pavel Ogrinc iz Želimelj 99. Naj mu sveti večna luč. 
----------------------------------------- 

Kontakt: župnik Tone Lipar, tel. 031 525 539 ali tone.lipar@salve.si 
 

8. 1. 

2023 
Gradišče 

Ana Grm, Marija 

Merc, Suzana Vasić 

22. 1. 

2023 
Smrjene 

Veronika Kolbl, 

Marija Meglen, 

Dragica Gačnik 

Novo leto 

1. 1. 2023 

Boh Vesna  2. nedelja med l. 

15. 1.  

Kogoj Darko 

Trdan Stane Lakner Danijela 

Gospodovo razgl. 

6. 1. ob 19.00 

Pučnik Pavel 3. nedelja med l. 

22. 1. 

družina Miklič 

Giovani Damjana družina SAJOVEC 

  Jezusov krst 

8. 1 

Pučnik Barbara 4. nedelja med l. 

29.1. 

Šmuc Andrej 

Strajnar Aleš Strajnar Matevž 



 

DAN DATUM URA MAŠNI NAMEN 

Novo 

leto 

1. 1. 

2023 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 
- v zahvalo za 40 let sv. zakona 

+ Milan Virant in + iz družine 

Pon 2. 1. 19.00 + Marija Škrjanc, obl. in Jože 

Tor 3. 1. 19.00 + Franc Drobnič, obl. (d. brat Stanko z družino) 

Sre 4. 1. 19.00 - za zdravje 

Čet 5. 1. 19.00 - za zdravje ob rojstnem dnevu 

Trije 

Kralji 

6. 1. 

 

7.30 + Marija Gregorič, obl. 

19.00 + Neža, obl. in Franc Perhaj 

Sob 7. 1. 19.00 ++ Liparjevi 

Jez. 

krst 
8. 1. 

7.30 - živi in ++ župljani 
10.00 ++ iz družine Stražišar 

Pon 9. 1. 19.00 + Branka Merc, ob r.d. 

Tor 10. 1. 19.00 + Ivan Golob (d. družina Pogač) 

Sre 11. 1. 19.00 + Marija Fink, obl. 

Čet 12. 1. 19.00 + Jože in Gabrijela Grm 

Pet 13. 1. 19.00 + Frančiška in Viljem Vesel 

Sob 14. 1. 19.00 - ob rojstnem dnevu (Dani) 

2. 

ned 
15. 1. 

7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin 
10.00 - živi in ++ župljani 

Pon 16. 1. 19.00 + Anton Lipar 

Tor 17. 1. 19.00 + Janez Kadunc 

Sre 18. 1. 19.00 + Marija Starc (d.d. družini Gačnik – Šporar) 

Čet 19. 1. 19.00 + Mateja Jeraj Povše (d.d. Lidija in Gregor Virant) 

Pet 20. 1. 19.00 - za zdravje 

Sob 21. 1. 
19.00 + Janez Kramar, obl. 

+ Jožefa Marinšek, obl. 

3. 

ned 
22. 1. 

7.30 - živi in ++ župljani 
10.00 + Frančiška Traven, obl. 

Pon 23. 1. 19.00 + Marija Giovani, obl. in Ivan 

Tor 24. 1. 19.00 + Matild Domić 

Sre 25. 1. 19.00 + Pavla Oselj 

Čet 26. 1. 19.00 + Amalija Golob 

Pet 27. 1. 19.00 + Frančiška Štebljaj (d. družina Krevs) 

Sob 28.1. 19.00 + Pavel Ogrinc (d. Patricija Ogrinc) 

4. 

ned. 
29. 1. 

7.30 + Franc in Katarina Jakopin 
10.00 - živi in + župljani 

Pon 30. 1. 19.00 - v čast Sv. Trojici in sv. Janezu Bosku 

Tor 31. 1. 19.00 - za zdravje 


