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Ko so odšli, glej, se Gospodov angel prikaže 
Jožefu v spanju in pravi: »Vstani, vzemi dete 

in njegovo mater in béži v Egipt in bodi tam, dokler ti ne porečem! Herod bo 
namreč dete iskal, da bi ga pogubil.« In vstal je, še ponoči vzel dete in njegovo 
mater in se umaknil v Egipt. (Mt 2,13–14) 
 

REŠILNA MREŽA DRUŽINE 
Veliko ljudi praznuje božič kot 

družinski praznik. Doživljajo lepoto 
družinskega življenja, ko se naglica 
vsaj za kakšen dan umiri in si 
vzamejo čas za pogovor in obisk 
ter drug drugemu morda pripravijo 
kakšno majhno veselje.  V teh 
dneh pa ljudje toliko bolj živo 
doživljajo tudi vso bolečino in 
tragiko družinskega življenja, če je 
družina razdrta, če se ne razumejo, 
če so se otroci oddaljili. Tisti, ki so 
izgubili življenjskega sopotnika in 
ostali sami, pa še toliko bridkeje 
občutijo osamljenost v teh dneh. 

Danes obhajamo nedeljo svete 
družine. V nazareški družini nam je 
Bog dal, tako veruje Cerkev, 
čudovite zglede družinskega 
življenja. Ne receptov ali nasvetov, ampak zglede. To je več, kajti zgledi so 
vedno veljavni, privlačni in prepričljivi. 

Pravimo, da je družina Cerkev v malem. Lahko bi rekli, da je Cerkev 
mreža, družine pa so kot posamezni vozli v njej. Enega ni brez drugega. 
Družina živi od tega, da drži mreža kot celota, Cerkev pa od tega, da držijo 
posamezni vozli. Trdnost posamezne družine vzdrži le, če je vtkana v veliko 
družino – Cerkev. Zato je tako pomembno, da se družine med seboj 
povezujejo, srečujejo, podpirajo in držijo druga z drugo. 

Storimo vse, da se mreža ne bi raztrgala. Vse bolj bomo uvidevali, da ne 
utesnjuje, ampak zbira, nudi varnost, zagotavlja svobodo in dostojanstvo. V 
družini se uresničuje beseda starodavnega psalma, ki pravi nekako takole: 



»Kako dobro in prijetno je, če bratje prebivajo skupaj, v slogi. – Jaz bi dodal: 
če bratje in sestre, starši in otroci in tudi stari starši prebivajo skupaj v 
ljubezni in slogi. – To je kakor rosa z gora. Kajti tam daje Gospod blagoslov 
in življenje.«Po: B. Dolencu 

 
MARIJA, SVETA BOŽJA MATI 

»Božični čas je podaljšani spomin Božjega, deviškega in odrešiteljskega 
materinstva Nje, katere brezmadežno devištvo je svetu podarilo 
Odrešenika. Zares, ko Cerkev na božični praznik moli Odrešenika, časti tudi 
njegovo slavno Mater … V prenovljeni ureditvi božične dobe je treba obrniti 
pozornost javnosti na novo vpeljani praznik božje Matere.  

To slavje, po starodavnem bogoslužnem izročilu mesta Rima določeno na 
dan 1. januarja, proslavlja Marijin delež pri skrivnosti odrešenja in 
poveličuje dostojanstvo, ki iz tega deleža izhaja za sveto Mater, ki nam je 
dala Začetnika življenja.  

Vrh tega imamo ugodno priložnost, da se ponovno poklonimo 
novorojenemu Knezu miru, poslušamo veselo sporočilo angelov in da po 
posredovanju Kraljice miru prosimo Boga za veliki dar miru. V ta namen smo 
določili 1. januarj, ko srečno sovpadata osmi dan Gospodovega rojstva z 
začetkom leta, za 'svetovni dan miru'.«  

Tako je zapisal papež Pavel VI. v svoji apostolski pobudi o Marijinem 
čaščenju, objavljeni 2. februarja leta 1974.  

Praznik Marije, svete Božje matere, je dejansko najstarejši Marijin 
praznik, podaljšanje božičnega časa. na krščanskem Vzhodu so ga obhajali 
že v 5. stoletju pod imenom spomin Bogorodice, in sicer takoj naslednji dan 
po božiču. Ko so ga prenesli tudi na Zahod, so ga obhajali 1. januarja, na 
božično osmino. Po zapisu evangelista Luka o izpolnitvi predpisa Mojzesove 
postave se je praznik imenoval Obrezovanje Gospodovo. Pokoncilske 
določbe o cerkvenem letu temu prazniku vračajo marijanski značaj, kar 
izraža že samo bogoslužno leto. 

 
BOŽIČNI ČAS 
Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot 
družin zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo 
ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin. 
 
STARO LETO 
V torek je staro leto. Sveta maša bo ob 8.00 uri. 
 
NOVO LETO 
V sredo je Novo leto in praznik Marije, Božje Matere. Sveta maša bo ob 9.00 
uri. 
 
PRVA NEDELJA 
Prihodnja nedelja je prva v mescu, vaš dar bo namenjen za potrebe župnije. 
 



BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV 
Smo v času božičnih blagoslovov vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi 
blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Da bodo 
blagoslovi tekli nemoteno in lepo, bo duhovnika vsak dan spremljal nekdo 
od ključarjev ali članov Župnijskega pastoralnega sveta. Bog povrni tudi za 
vsak vaš dar, saj s tem podpirate delo duhovnikov v župniji in kraju. Dar, ki 
ga boste namenili spremljevalcu pa bo namenjen za potrebe župnije. Prosim 
vas tudi za razumevanje, da pri vsaki hiši ni mogoče jesti in piti, tako da si s 
tem ne delajte skrbi.  Hvala vam za Vaše razumevanje, odprtost in dobroto. 
nedelja, 29. decembra: ob 11.30 Laše 
ponedeljek, 30. december: ob 9.00 Kačji Dol 
torek 31. december: ob 9.00 Hajnsko, Plat 
sreda 1. januar: ta dan ni blagoslov  
četrtek 2. januar: ob 9.00 Grliče ob cesti 
petek 3. januar: ob 9.00 Grliče 
 
VEROUK 
Zaradi božičnih blagoslovov v vseh treh župnijah verouka ne bo do 20. 
januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. 
Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke 
prinesejo k cerkvenim jaslicam. 
 
STATISTIKA 
Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno 
pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2019 zabeležile 
sledeče: 
Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 9 krstov, od tega 4 deklice in 5 
dečkov. 5 otrok je bilo rojenih v zakonski skupnosti, 4 otroci pa v izven 
zakonski skupnosti.  
Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega 
drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri 
Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to 
enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa 
prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo 
otroku s svojim življenjem zgled lepega krščanskega življenja.  
Poročna knjiga: V letu 2019 je v naši župniji bila le 1 cerkvena poroka. 
Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v 
svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite 
stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos 
povabite Boga. 
Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 10 pogrebov (4 moški in 6 
žensk). Sprevidena sta bila le 2 pokojna, 8 pa jih je umrlo brez podeljenih 
zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 72 let, 
povprečna starost umrlih moških pa 66,3 let. Najstarejši umrli moški je bil 
Janez Gajšek star 81 let, najstarejša ženska je bila Lojzka Strašek, ki je 
dopolnila 90 let. 



Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkev 
pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od 
njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del 
slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. 
Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko 
storimo za naše drage pokojne. 
V župniji je bilo v preteklem letu birmanih 13 birmancev, k prvemu sv. 
obhajilu je pristopilo 8 otrok. V veroučnem letu 2019-20 obiskuje verouk 82 
otrok, približno 3.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Opažamo, da 
obisk nedeljske svete maše čedalje bolj upada, zato vas spodbujam in vabim 
k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega 
življenja. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz Drviš 
in Polence. 
 

NEDELJA SVETE DRUŽINE  
Ponedeljek 
30.12.2019 

sv. Feliks I. 
papež 

8.00 za † Antona Imenšek 

Torek 
31.12.2019 

sv. Silvester 
papež 

8.00 za † Elizabeto Rupnik 

Sreda 
1.1.2020 

MARIJA, SVETA 
BOŽJA MATI 
NOVO LETO 

9.00 za † Francija Mahajnc  
za † Franca in Heleno Ogrizek, 
Matildo Cotman 
 

Četrtek 
2.1.2020 

sv. Gregor 
Nacianški 

škof 

  

Petek 
3.1.2020 

Presveto 
Jezusovo ime 

  

Sobota 
4.1.2020 

sv. Elizabeta 
Seton, redov. 

   

Nedelja 
5.1.2020 

2. NEDELJA PO 
BOŽIČU 

sv. Janez 
Neumann  

škof 

9.00 
 

10.30 

za † Rozalijo Gaberšek 
za † Janeza Gajšek 
za † Ivana Debelak  
za † Antonijo Čakš 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 

http://www.zupnija.kristanvrh.si/

