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Jože Pozderec, župnik.
www.salve.si/ig

B

DETE NAM JE ROJENO

ožič je dan, ko nam je Bog dal
velik dar. To ni bilo nekaj materialnega, temveč je bil njegov dar,
dar samega sebe. Od tega trenutka
je Bog v resnici »Bog z nami«. Nič več
ni oddaljeni Bog, ki je zavit v uganko,
ki ga po stvarstvu in po vesti lahko le
od daleč zaznavamo. Vstopil je v ta
naš svet. Je Tisti, ki nam je blizu, tako
blizu, da postane dojenček in mi tega
Boga lahko dotikamo. V betlehemski

votlini se nam Bog pokaže kot ponižno »Dete«, da bi premagal naš napuh. Mogoče bi se lažje vdali pred močjo, pred njegovo modrostjo; toda on
noče naše vdaje, temveč poziva naše
srce in našo svobodno odločitev, da
sprejmemo njegovo ljubezen. Naredil
se je majhnega, da bi nas osvobodil te
človeške težnje po veličini, ki izhaja iz
napuha; prostovoljno se je učlovečil,
da bi nas naredil resnično svobodne,
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voščilo, molitev

svobodne v tem, da ga ljubimo.
Vsake jaslice so preprosto in zgovorno povabilo, da svoje srce in duha
odpremo skrivnosti življenja. So srečanje z neumrljivim Življenjem, ki je v
skrivnostnem dogodku božiča postalo umrljivo.
In to je razlog za veselje, ne pa
draga darila, ki zahtevajo veliko časa
in denarja. Lahko ga delimo na preproste načine: z nasmehom, z dobrim dejanjem, z majhno pomočjo, z
odpuščanjem. Prinašajmo veselje in
vrnilo se bo k nam.
»Zbudi se, človek: kajti zate je Bog
postal človek!« nam kliče sv. Avguštin.

Naj Gospod v naših dušah in v
našem življenju najde svoje prebivališče. In ne smemo ga nositi samo v
srcu, ampak ga moramo prinašati
svetu, tako da tudi mi lahko rojevamo Kristusa za našo dobo. (Benedikt
XVI., misli o božiču)
Želimo vam tako osrečujoče praznovanje Gospodovega rojstva in
njegov blagoslov naj bo z vami vse
dni prihajajočega leta 2014!
Vaši duhovniki: Jože Pozderec,
Janez Žerovnik, Anton Košir in Ivan
Turk; katehistinji s. Marta in s. Anica
ter člani ŽPS in sodelavci ŽK.

K TEBI PRIDEM, MILO DETE,
ki na svet se nam rodiš,
poljubujem jasli svete,
kjer pohlevno zdaj ležiš.
Kak' bi vredno jaz te hvalil,
revež, kaj bi dal za dar,
srce bi ti rad podaril,
ne zavrni ga nikdar.
Sprejmi torej srce moje,
ki ti ga darujem zdaj,
stori, da bo vedno tvoje,
tvoja last na vekomaj.
Stare slovenske molitve

božična zgodba
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REVNI PASTIR
Tisto noč, ko se je rodil Jezus, so
angeli to veselo novico oznanili pastirjem. Med njimi je bil tudi zelo reven pastir, ki ni imel prav ničesar. Ko
so njegovi prijatelji sklenili, da na povabilo angelov gredo v votlino in vzamejo s seboj kakšno darilo, so povabili tudi njega. Pastir pa je rekel: „Ne
morem iti praznih rok, nimam kaj podariti.“ Prijatelji so ga prepričevali in
ga nazadnje le pregovorili.
Prispeli so na kraj, kjer je bil otrok
s svojo materjo in z Jožefom. Marija

je držala dete v naročju in se smehljala, ko je videla, kako velikodušno so
pastirji prinašali svoje preproste darove: sir, volno ali kak sadež. Zagledala je tudi pastirja, ki ni imel ničesar,
in povabila ga je, naj stopi bliže. V zadregi se je približal.
Da bi sprejela darila pastirjev, je
Marija nežno položila dete v naročje
pastirju, ki je bil praznih rok.
Zgodbe s semeni upanja, Ognjišče
2004, 133

BILO JE TAKO LEPO
Bilo je v Iški Loki kmalu po koncu zadnje svetovne vojne. Bližal se
je božič. In po starem običaju se je v
dneh božične devetdnevnice vsak večer v vasi zbralo lepo število ljudi, ki
so s prižganimi svečkami spremljali
Marijin kip od hiše do hiše. Vmes so
molili ali peli litanije. Vsak večer je
Mariji ena izmed družin ponudila zavetje in potem so v tej hiši nadaljevali
z molitvijo rožnega venca.
Zgodilo pa se je, da so se nekoč
srečali z dvema avtomobiloma. Takrat ni bilo veliko prometa skozi vas.
Oba avtomobila sta obstala in sredi
vasi čakala, da se je sprevod z Marijinim kipom umaknil v hišo. Molilci

so se ustrašili. Kaj če jih bosta voznika prijavila in jih bo oblast klicala na
zaslišanje? To se ni zgodilo. Kasneje
se je po vasi razvedelo, da je eden od
voznikov možu, ki ga je ta večer obiskal, povedal, kako je bil ganjen ob
poslušanju in opazovanju skupine z
lučkami in Marijinim kipom. Ni bil sicer veren, bil je komunistično usmerjen, ampak tega doživljaja gotovo še
dolgo ne bo pozabil.
Po pripovedovanju g. Marije Mavec
zapisala Irena.
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DECEMBERSKI DOGODKI
Adventni venci – Na Igu so na- naenkrat bi ne bilo prostora v eni sobi.

stali izpod pridnih rok skupine, ki jih
plete že nekaj let zaporedoma v karitativne namene. Naredili so jih okrog
80, kot so predvideli in vse so tudi
prodali. Tri večere so se zbirali v sobi v
Martinovem gaju in veselo kramljali in
pletli. Izmed mož so bili Jože, Tomaž in
Slavko, žena pa je bilo več, predvsem
z Iga in iz Staj. Nekatere žene so jih
pletle doma in jih prinesle v župnišče.
Prispevke za vence so izročili karitasu.

Gospod Tomaž je v delavnici spletel
tudi venec za cerkev. Lepo je bilo.
Vse vence smo v nedeljo blagoslovili.

'Marijo nosijo' v Stajah je ljudska pobožnost, za katero zelo skrbijo.
Na prvo adventno nedeljo so začeli z
molitvijo, h kateri se je zbralo okrog
dvajset ljudi. Zelo častijo Marijo, kar
se izrazi z rožnim vencem, litanijami in
še nekaterimi molitvami. Kljub vsemu
Venci na Pijavi Gorici so bili le- delu vsako leto vztrajajo do božiča. Ko
tos izdelani v enem samem petkovem tako molijo, se tudi bolj povežejo med
večeru. Gospe iz kulturnega društva seboj in molitev jih pripravi na božič.
sta povabili dekleta in skupaj so se
Otroško mašo smo začeli z blalotili dela in spletli 30 venčkov. Pletlo
goslovom adventnega venca in s prije tudi nekaj otrok iz višjih razredov
žiganjem prve adventne sveče ob 10.
osnovne šole – veroučenk, eden izmed
uri. Razdelili smo otroke v tri skupifantov in pridružil se je tudi g. kaplan.
ne, odšli z njimi v zakristijo in prostor
Venčke so dekleta zelo lepo okrasila in
nad zakristijo in tam so jim animatorji
jih pripravila za blagoslov in prodajo.
predstavili evangelij na njim primeren
Otroci so pletli v soboto pred način. Po maši so animatorji drugega
začetkom adventa. V Martinovem in tretjega razreda zapisali: Najprej
gaju se jih je v topli sobi zvrstilo kar ve- smo se posedli v krog in se predstavili.
liko. Gospe Helena in Marjana sta vo- Nato smo s pomočjo plakata z raznodili delo, mamice pa so pomagale vsa- barvnimi vrsticami evangelija prebrali
ka svojim otrokom, ki so še pletenja in razložili evangelij. Pri razlagi in branevešči. Vsak otrok si je spletel venec nju plakata so sodelovali tudi otroci,
za svoj dom, nekateri pa dva in drugi tako da so bili ves čas vključeni in akje šel v prodajo za karitativne namene. tivni pri dogajanju. Ob plakatu smo
Družine so prihajale in pletle celo do- prižgali štiri svečke, ki so ponazarjale
poldne in to je bilo v redu, kajti za vse štiri sveče adventnega venca. O teh

ZGODILO SE JE
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svečah smo prebrali tudi zgodbo in
razložili, kaj predstavlja vsaka od teh
štirih luči (mir, vera, ljubezen, upanje).
Potem smo se prijeli za roke in skupaj
zmolili očenaš. – Med darovanjsko pesmijo so se otroci vrnili v cerkev in smo
nadaljevali s sveto mašo.

otroke k ubogljivosti in jih razveselil
z darili. Tisti, ki so to želeli, so se pa
lahko z njim tudi slikali! Ko je s svojim
spremstvom angelov in parkeljnov
odhajal, je obljubil, da se drugo leto
zopet vrne k nam.
Katarina Hočevar

•

Miklavž v Mateni – Tudi letos
je sv. Miklavž obiskal pridne matenske otroke. Letos je pripravil kar 53
daril. Pri pripravi daril mu je pomagal SVS Matena. Z njim so prišli tudi
parkeljni, ki letos niso imeli skoraj nobenega dela. Pripeljal se je s konjsko
vprego, s katerimi je pripeljal tudi bogata darila. Pričakali so ga radovedni
otroci in tudi starši so se z nasmehom
obrazu spominjali svoje mladosti.
Lep običaj, ki pa ima globok pomen.
Sicer mala, skromna pozornost, ki pa
bogati v obe smeri. In tako dajemo ne
samo materialno, ampak tudi drugače. Darujemo pozornost, skrb, lepo
misel, dobre želje, iskren nasmeh,
vse to ima neprecenljivo vrednost,
ker tega ni moč kupiti.
Renata Prašnički

Miklavž na Igu – Na večer pred
Miklavžem se je zbralo v župnijski
cerkvi več kot 120 otrok in njihovi
starši, da so srečali Miklavža. Za uvod
in za dober poduk so starejši otroci
zaigrali kratko gledališko igro. Ko je
nato prišel sveti Miklavž, se je srečal
z vsakim otrokom in ga obdaril. J.Ž.
Miklavžev obisk pijavških
otrok - Pridi, pridi, sveti Miklavž,
sveti Miklavž.
Tukaj smo se zbrali, da bi te čakali,
pesmico se učili, te razveselili.
Pridi, pridi, sveti Miklavž, sveti Miklavž.
S to pesmico so otroci v Pijavškem
gasilskem domu pričakali svetega
Miklavža.
Pred tem smo si ogledali igrico,
ki so jo skrbno pripravila pijavška dekleta in v njej smo izvedeli veliko o življenju svetega Nikolaja in o zgledu,
ki nam ga je s svojim življenjem dal.
Ko smo nato Miklavža s pesmico priklicali medse, je ta nagovoril

Jaslice – 14. decembra so štirje

naši možje postavili oder za jaslice. Ta
tretji adventni teden vsako popoldne in
zvečer nadaljujejo z delom. Postavljajo ozadje, gozd, kakršen je v Mokrcu,
strugo za potok, štalico, razsvetljavo in
končno mah in figure. Jaslice so podobne lanskim, pa vendar zelo drugačne.
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Na postavitev čakajo še božične smre- jo na obisk naših domov in stanovanj,
ke in lučke na njih, da bo cerkev lepo ki jih bodo obiskali 26. decembra.
okrašena. Možem se je pridružilo še
9 dni pred božičem – V župnijski
eno dekle in skupaj so res ustvarjalni.
cerkvi poteka božična devetdnevnica,
Krone za 3 kralje – Približno ko molimo v duhu in razpoloženju modeset otrok, dva očeta in g. kaplan so litve 'Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.'
v delavnici izdelali trikraljevske kro- Po vaseh potuje tudi Marijin kip. Marija
ne, vsak za svojo glavo. Najmanjši so romarica obiskuje domove po Mateni,
potrebovali nekaj pomoči, bili pa so Iški vasi, Iški Loki, Pijavi Gorici in na Igu.
zelo zavzeti za delo. Že se pripravljaJ.Ž.

SVETI KRALJI, TRIJE KRALJI
Gašper s konjem v zlati halji,
Miha s slonom v halji beli,
Boltežar pa na kameli
v Betlehem so jezdili
in pred hlev prijezdili.
Prvi se je ves zamaknil,
drugi k jaslim se pomaknil,
tretji pa je zadaj čakal,
da bi Jezus ne zaplakal,
ko bi videl tretjega,
Boltežarja črnega.
Sveti Jožef mu veleva:
„Kralj, le stopi sredi hleva.
Saj ne bo se zasolzilo
dete naše, dete milo.
Ne boji se črnih lic,
črnih se boji dušic.“
Stare slovenske molitve

zgodilo se bo 7

OTROŠKA MAŠA
5. januarja 2014 ob 10. uri bo spet
otroška maša. Povabljeni so vsi otroci, predšolski in osnovnošolski, ki jih
bodo vodili animatorji. Otrokom primerno bodo predstavili evangelij, potem bomo skupaj nadaljevali z mašo.
Za starše (odrasle) bo običajna sveta
maša.
Ne zamudite!

TRIJE KRALJI
Slovenski običaj koledovanja bomo izvedli na praznik sv. Štefana, 26. 12. 2013. Ta dan bodo otroci obiskali družine ali domove na Igu in v Stajah, medtem
ko bodo domove po drugih vaseh obiskali kasneje, to
je od 27. do 29. decembra. V Iški vasi bodo trije kralji
že 25. 12. 2013 popoldne. Otroci, v čim večjem številu
se pridružite, še je nekaj časa!

DON BOSKOV
MESEC
V soboto 18. 1. 2014 bo don
Boskov nogometni turnir v
Šentvidu nad Ljubljano. Sodelovali
bomo z dvema ekipama.
V soboto 25. 1. 2014 od 9.00 –
13.00 bo oratorijski dan za otroke.
Vodilna misel: don Bosko kot kristjan
(njegova duhovnost)
V nedeljo 26. 1. 2014 slovesna
maša v čast sv. Janezu Bosku

Prišel bo
nevsiljivo in tiho,
kakor otrok:
z mehkimi dlanmi
in vročimi ustnicami,
prišel bo s toplino in bližino,
z odpuščanjem in spodbudo.
Pogledal nas bo,
objel in poljubil
in našemu bivanju oznanil
radost življenja.
p. Pavle Jakop
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ŽUPNIJSKA KARITAS IG
Sodelavke in sodelavci Škofijske
Karitas Ljubljana smo se v sredo, 27.
11. 2013, udeležili romanja na Ponikvo. V tamkajšnji cerkvi smo imeli
najprej molitveno uro z litanijami,
nato pa sv. mašo, ki jo je daroval
upokojeni koprski škof, msgr. Metod
Pirih. Sv. mašo je daroval za pokojne
in žive sodelavce Karitas, ki s svojo

dobroto pomagajo ljudem v stiskah.
Po končani sv. maši smo se odpeljali
v Celje, kjer smo imeli skupno kosilo. Nato pa smo si v dvorani Golovec
ogledali generalko za večerni koncert
Klic dobrote. Z lepimi vtisi in božjo
milostjo smo se vračali na naše domove.

VERJAMEM V NJEGA-VASE-VATE
»Niste vi mene izvolili, ampak sem
vas jaz izvolil in postavil, da greste in
obrodite sad in da vaš sad ostane« (Jn
15,16).
Ob zaključku leta vere, v tednu Karitas, na začetku adventnega časa in ob
20-letnici župnijske Karitas Želimlje,
smo se sodelavci župnijskih Karitas dekanije Ljubljana-Vič-Rakovnik srečali v

soboto, 30. novembra 2013 v cerkvi sv.
Vida v Želimljah na duhovni obnovi in
druženju. Srečanje smo začeli s sveto
mašo in nadaljevali v Majcnovi dvorani. Z nami je bil bolniški župnik br. Toni
Brinjovc, minorit, ki nas je s svojim predavanjem okrepil z Upanjem.
Ana Podržaj, tajnica ŽK

Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od 17. do
18. ure v učilnici župnišča.
Župnijska Karitas Ig ima TRR račun: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.)
pri NLB, d.d., PE Ig, na katerega lahko prispevate svoj dar za pomoč ljudem
v stiki. Hvala vsem darovalcem!

10 sporočila

VOŠČILO ŽUPNIJSKE KARITAS
Vsem ljudem in
dobrotnikom v ižanskih
župnijah
želimo blagoslovljen
božič, ki naj vam
prinese mir in božjega
blagoslova, v novem
letu pa vam želimo vse
dobro in čim več lepih
trenutkov ter moči za
premagovanje ovir.
Župnijska Karitas Ig

•••

SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE – JANUAR
Pri maši ob 8. uri:
Bernarda Selan in Nastja Strelec – 25.
12. (poln.)
Manca in Aleš Hostnik – 25. 12.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 29. 12.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 5. 1.
Bernarda in Robi Selan – 12. 1.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 19. 1.
Rok in Zinka Štefančič – 26. 1.
Tina Založnik in Nastja Strelec – 2. 2.
Manca in Aleš Hostnik – 9. 2.

Pri maši ob 10. uri:
Mojca Kus in Jure Podržaj – 24. 12.
(ob 18h)
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 25. 12.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 29. 12.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 5. 1.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 12. 1.
Cvetka Mihelič in Pavla Meglič – 19. 1.
Marija Pangrc in Marinka Završnik – 26. 1.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 2. 2.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 9. 2.
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Bralci na Pijavi Gorici:
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 24. 12.
(poln.)
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 25. 12.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 29. 12.
Andreja Lunar in Amadeja Vidmar – 5. 1.
Eva Kramar in Urška Pirc – 12. 1.
Anže Globokar in Klavdija Hočevar – 19. 1.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 26. 1.
Tadeja Lunar in Anamarija Picek – 2. 2.
Damjana Urbar in Olga Urbar – 9. 2.

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
3. SKUPINA – 29. 12.
4. SKUPINA – 5. 1.
6. SKUPINA – 12. 1.
7. SKUPINA – 19. 1. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 26. 1. (Kot-Staje)
9. SKUPINA – 5. 2. (Matena)

•••

VERSKI TISK

Družina
91 €
Ognjišče 27,50 € po pošti 28,25 €
Misijonska obzorja
9€
Mohorjeve knjige
45 €
Beseda med nami
20,40 €

Communio 		
Mavrica 		
Družinska pratika
Božje okolje		

34 €
35 €
5,20 €
26,40 €

•••
ZAKRAMENT SV. ZAKONA sta si podelila: Vladimir Robič in Mateja Obrez, 21. 12. 2013, na Igu (iz Iške Loke 42).
•••
V VEČNO ŽIVLJENJE je odšla:
+ Jožefa Zalar, 28. 11. 2013, Kot 3, Ig, pokopana na Igu. Za sv. maše in v
dober namen so darovali: sin Tone, sin France z družino, hči Joži z družino, sin
Janez z družino, hči Marija z družino iz Grčaric, Mateja Gačnik z družino, Francka Novak iz Smrjenja, Franc Virant z družino, Hrenova 7, Ig, soseda Vrenk, Štrukljevi iz Staj, družina Možek, družina Platnar, Strletovi z Iga, Cibrovi iz Kota,
družina Toneta Cimpermana, Pečjakovi iz Staj, Kozinovi z Iga, Gačnikovi iz Gornje Brezovice, Intiharjevi iz Iške vasi 34, družina Janeza Cimpermana, družina
Zalar s Škofljice, Tone Balant z družino, Križmanovi iz Staj, Milka Vrhovnik z Iga,
družina Rozman iz Kota, Šteblajevi iz Iške vasi, Grumovi iz Spodnje Slivnice.
Vse darovalcem iskren Bog plačaj!
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NAPOVEDNI KOLEDAR
Nedelja 22. 12. 4. ADVENTNA – pri obeh mašah božična devetdnevnica in še priložnost za božično spoved
Ponedeljek 23. 12. dopoldne obisk bolnikov na domu - božična devetdnevnica ob 18°° uri
Torek 24. 12. SVETI VEČER – ob 18°° BOŽIČNICA ZA OTROKE, ob
21°° POLNOČNICA NA PIJAVI GORICI in ob 23.30 božična zgodba pred jaslicami, ob 24°° POLNOČNICA
na Igu in na Kureščku
Sreda 25. 12. BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO - ob 8°° zorna, ob
10°° dnevna praznična sv. maša, ob 9°° na Pijavi Gorici
in ob 15°° na Kureščku
	Četrtek 26. 12. SV. ŠTEFAN - sv. maše ob 8°° in 10°°, na Pijavi Gorici ob
9°° in na Kureščku ob 15°°; blagoslov soli in vode; DAN SAMOSTOJNOSTI - ob 18°° BOŽIČNI KONCERT v župnijski
cerkvi na Igu; začetek trikraljevske akcije – koledniki
Petek 27. 12. sv. Janez, apostol, evangelist - sv. maša ob 18°°
Sobota 28. 12. Nedolžni otroci – sv. maša ob 8°°
Nedelja 29. 12. NEDELJA SV. DRUŽINE – sv. mašo ob 10°° pripravijo
družine, med mašo tudi blagoslov otrok, na Pijavi Gorici
sv. maša ob 9°°, na Kureščku ob 14°° češčenje Najsvetejšega, ob 15°° sv. maša
Torek 31. 12. silvestrovo, staro leto – ob 18°° sv. maša in zahvalna
pesem; na Kureščku ob 23°° molitvena ura za mir in zahvalna pesem, opolnoči sv. maša
Sreda 1. 1. 2014 MARIJA, SVETA BOŽJA MATI - novo leto – dan miru
– sv. maše ob 8°° in 10°°, na Pijavi Gorici ob 9°° in na
Kureščku ob 15°°
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek
(2. 1.) in petek (3. 1.) ob 15°°, v soboto (4. 1.) ob 10°° uri.
	Četrtek 2. 1. začetek pouka in verouka
Petek 3. 1. presveto Jezusovo ime – prvi petek - pobožnost v čast
Jezusovemu Srcu
Sobota 4. 1. prva sobota – ob 8°° sv. maša in pobožnost v čast Marijinemu Srcu
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Nedelja 5. 1. 2. NEDELJA PO BOŽIČU - ob 10°° otroška maša
Ponedeljek 6. 1. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji: Gašper, Melhior (Miha) in Boltežar, sv. maše ob 8°° in
18°° – pri drugi sv. maši sklep koledovanja s sodelovanjem kolednikov, po maši pogostitev zanje; na Pijavi
Gorici sv. maša ob 18°° uri in na Kureščku ob 15°° uri
Torek 7. 1. sestanek za starše prvoobhajancev ob 19°° uri
Nedelja 12. 1. NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA – obnovitev krstnih
obljub
Ponedeljek 13. 1. sestanek za ŽPS ob 19°° uri
Sobota 18. 1. začetek molitvene osmine za edinost kristjanov – vsak
dan posebno branje
Nedelja 19. 1. 2. NAVADNA NEDELJA – nedelja verskega tiska; v Tomišlju ob 9°° praznovanje sv. Antona Puščavnika
Petek 24. 1. sv. Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj, zavetnik novinarjev – pri maši molitev za sodelavce Naše župnije
Sobota 25. 1. oratorijski dan za otroke, spreobrnitev apostola Pavla
– sklep molitvene osmine za edinost kristjanov
Nedelja 26. 1. 3. NAVADNA – nedelja Svetega pisma - praznovanje
SV. JANEZA BOSKA
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek
(6.2.) in petek (7.2.) ob 15°°, v soboto (8.2.) ob 10°°.
Petek 31. 1. SV. JANEZ BOSKO, ustanovitelj salezijancev, hčera
Marije Pomočnice, salezijanskih sotrudnikov
Sobota 1. 2. prva sobota, sv. maša ob 8°° - molitev za duhovne poklice
Nedelja 2. 2. 4. NAVADNA, pri mašah blagoslov in darovanje sveč
za potrebe cerkve
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Božično voščilo slovenskih škofov
Bratje in sestre, bližnji in daljni, verni in manj verni! Vaši škofje vam
iskreno voščimo, da bi v letošnjem božičnem času in skozi vse prihajajoče
leto kakor Martina sestra Marija vsak na svoj način sedli h Gospodovim
nogam in prisluhnili, spokojno in zbrano prisluhnili Njegovi besedi: pred
betlehemsko votlino in pred jaslicami, pred ambonom v cerkvi in pred
sprejemnikom doma v hiši, pred odprto knjigo Besede pri poslušanju in
pred zaprto knjigo Besede pri premišljevanju, pred glasom glasnika od
zunaj in pred glasom vesti od znotraj, da bi hvalili Gospoda na cimbale
poslušanja in na cimbale donenja (Ps 150,5). In naj nam sprejeta Beseda
vsem daje moč, da bomo vedno bolj Božji otroci (Jn 1,12).
Vaši škofje
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Sveti večer pred jaslicami
Družina se zbere pri jaslicah. Eden od otrok prižge luči na božičnem drevesu
ali svečo pri jaslicah, vsi pojejo eno od božičnih pesmi.
1. Sveta noč, blažena noč,
vse že spi, je polnoč.
Le devica z Jožefom tam
v hlevcu varje detece nam.
Spavaj dete sladkó,
spavaj dete sladkó.
2. Sveta noč, blažena noč,
príšla je k nam pomoč.
Dete božje v jaslih leži,
grešni zemlji radost deli.
Rojen je rešenik,
rojen je rešenik.
3. Sveta noč, blažena noč,
radostno pevajoč
angeli Gospoda slavé,
mir ljudem na zemlji želé.
Človek zdaj si otet,
človek zdaj si otet.
Pokrižamo se: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Oče, mati ali kdo drug pozdravi: V imenu novorojenega Jezusa samo se
zbrali k skupni molitvi in poslušajmo Božjo besedo o skrivnosti božične noči.
Iz evangelija po Luku
Ko so angeli šli od pastirjev v nebo, so ti govorili drug drugemu: »Pojdimo
torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so
to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so
slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili
in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
Pogovarjamo se o božiču, povemo (preberemo) kakšno božično zgodbo, zapojemo pesem.

Poslušajte vsi ljudje, sveti Jožef v mesto gre.
Sveti Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem.
Ko pa v mesto prideta, prenočišča iščeta.
Oj ti mesto, betlehemsko, da nas nočeš prenočit?
Sveti Jožef govori: “Za večerjo me skrbi.”
Pa Marija ga tolaži: “Saj večerje treba ni.”
Za ročico jo drži, na oslička posadi.
Potlej gresta ven iz mesta, ven iz mesta Betlehem.
Ko pa iz mesta prideta, bajtico zagledata.
Tam na gmajnci, v revni štalci je rodila Jezusa.
Zdaj poglejmo vsi v nebo, kako zvezde sevajo.
Oj, te zvezde betlehemske, milosti nam trosijo.
Vsi zapojmo iz srca, v slavo Jezusa Boga,
da nam Dete, betlehemsko blagoslov svoj sveti da.
Preberemo prošnje in povemo tudi svoje
• Dobri Bog, prosimo vse tiste, ki so osamljeni, telesno ali duševno
prizadeti, zapostavljeni ali trpijo krivice, pomagaj jim.
Odg. Prosimo te, usliši nas.
• Prosimo te za vse tiste, ki poklicno skrbijo za bolne, ostarele, reveže in
kaznjence in to službo opravljajo na sveti večer, bodi z njimi.
• Prosimo te za otroke vseh starosti in mladino, varuj jih.
• Molimo tudi za pokojne, ki smo jih poznali in jih v teh dneh še posebno
pogrešamo, naj uživajo večno srečo.
• Prosimo za našo družino, naj nas božični prazniki povežejo in naj
bomo drugim priče Božje ljubezni in dobrote.
Po stari navadi med rožnim vencem pokropimo in pokadimo hišo ali stanovanje. Rožni venec molimo takole: Oče naš in deset Zdravamarij, ter dodamo
skrivnosti veselega dela rožnega venca (ki si ga Devica od Svetega Duha spočela, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila, ki si ga Devica rodila, ki si ga
Devica v templju darovala, ki si ga Devica v templju našla). Slava Očetu in
Sinu in Svetemu Duhu. Amen.
Oče ali mati zaključi: Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ s pričakovanjem Jezusovega rojstva. Tvojega Sina sedaj radostno sprejemamo kot
Odrešenika; daj, da ga bomo brez strahu pričakali kot sodnika, ki s teboj v
občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

