
20. DECEMBER 2020              -             4. ADVENTNA             -            LETO VI,  št.52 
Evangelij: Oznanjenje Lk 1,26-38 

26 V šestem mesecu pa je bil angel 
Gabrijel od Boga poslan v galilejsko 
mesto, ki se imenuje Nazaret, 27 k 
devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime 
Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo 
ime Marija. 28 In stopil je k njej in ji 
rekel: »Zdrava, milosti polna, Gospod 
je s teboj!« 29 Pri teh besedah se je 
prestrašila in je razmišljala, kaj naj ta 
pozdrav pomeni. 30 Angel ji je rekel: 
»Ne boj se, Marija, zakaj milost si našla 
pri Bogu. 31 Glej, spočela boš in rodila 
sina, ki mu daj ime Jezus. 32 Ta bo velik 
in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo 
dal prestol njegovega očeta Davida 33 
in bo vladal v Jakobovi hiši vekomaj in 
njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 34 
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo 
to zgodilo, ko moža ne spoznam?« 35 

Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo 
obsenčila; in zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Sin božji. 36 In glej, tvoja 
sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec 
njej, ki se imenuje nerodovitna; 37 zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.« 38 
Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« 
In angel je šel od nje. 
 
NAVODILA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19: Zaradi slabe epidemiološke 
slike v regiji in solidarnosti do zdravstvenega osebja, bodo svete maše 
skozi božične praznike brez udeležbe ljudstva. 
1. Cerkev bo odprta vsak dan med 8.00 in 18.00 uro. V tem času 
povabljeni k osebni molitvi. Naenkrat je lahko v cerkvi največ šest 
vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije. 
2. Duhovniki mašujemo po oznanjenih mašnih namenih brez vernikov. 
Nedeljske svete maše bomo prenašali po facebook strani (obnova 
župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah), ob 9. uri. 
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3. Možnost prejema svetega obhajila bo ob nedeljah od 10.15 uri, med 
tednom pa od 17.45 uri. V tem času bo možnost tudi za sveto spoved. 
4. Krsti, poroke in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko bo 
preklican vladni odlok. 
5. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. 
 
VEROUK 
Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. 
Gradivno najdete na župnijski spletni strani (zupnija.smarje.com, pod 
zavihkom VEROUK) 
 
NAŠI RAJNI 
Umrla je Frančiška Šereg iz Grlič. Pogreb pokojne bo v ponedeljek, 21.12. 
ob 15.00 uri. Sveta maša zanjo bo v soboto ob 9. uri. Umrl je Ivan Škodič iz 
Malih Roden. Pogreb pokojnega bo v nedeljo, 27.12. ob 14. uri. Sveta 
maša zanj bo v nedeljo, 27.12. ob 9. uri. Rajne priporočamo v molitev. 
 
ADVENTNA SVETA SPOVED 
Lepo povabljeni k sveti spovedi v adventnem času. Priložnost zato je vsak 
večer ob 17.30 v župnijski cerkvi Šmarju. Ob nedeljah pa ob 10.15 uri. 
 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
V sredo pričnemo z božično devetdnevnico. To je duhovna priprava na 
božični praznik. Zato bo vsak večer ob 19. uri sveta maša z devetdnevnico 
v župnijski cerkvi.  Spremljate nas lahko preko spleta na facebook strni 
(obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah) 
 
ADVENTI KOLEDAR ZA OTROKE – SLEDITE NAM NA FACEBOOK STARNI 
V cerkvi so na voljo adventi koledarji za otroke. Prosim vzemite jih in naj 
vam pomagajo skozi adventni čas. Povabljeni, da se spomnimo tudi otrok, 
ki živijo v pomanjkanju. Škatlice z darovi boste na božič položili v jaslice. 
Skupaj z vami bomo prebirali adventi koledar po facebook strani. Vabljeni 
vsak da ob 18. uri. 
 
SVETI VEČER 
V četrtek je sveti večer. Žal zaradi trenutnih razmer, ne bo polnočnice. 
Bomo pa sveto mašo iz župnijske cerkve v Šmarju prenašali ob 19. uri, ki jo 
boste lahko spremljali preko spleta. 
 
BOŽIČ – PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA 
V petek je božič, praznik Gospodovega rojstva. Ob 9. uri, bo sveta maša v 
župnijski cerkvi. Spremljate jo lahko prek spleta. 
 
 



SV. ŠTEFAN 
V soboto je god svetega Štefana. Pri sveti maši ob 9. uri, bomo blagoslovili 
sol in vodo. Spremljate nas lahko prek spleta. 
 
NEDELJA SVETE DRUŽINE 
V nedeljo je praznik Svete Družine. Prosili bomo za blagoslov vseh vaših 
družin. Sveta maša bo ob 9. uri. Spremljate jo lahko prek spleta. 
 
DAR ZA SVETE MAŠE ZA RAJNE IN DRUGE NAMENE 
Tudi v tem času lahko darujete za svete maše za svoje pokojne sorodnike 
ali druge namene. Mašni namen lahko oddate ga. Pavlici ali ga. Vilmi, 
lahko pokličete tudi po telefonu ali napišete po elektronski pošti. 
 
DAR ZA POTREBE ŽUPNIJE: Ker v danih okoliščina ni svetih maš z 
ljudstvom, tudi ni nedeljske puščice oz. darov za potrebe župnije, ki je 
edini vir dohodka, se priporočamo za prostovoljni dar, ki ga lahko darujete 
na župnijski TRR: SI56 0510 0801 5106 190 ali osebno. Bog vam povrni. 
 

4. ADVENTNA NEDELJA 

Ponedeljek 
21.12.2020 

sv. Peter 
Kanizij 

duhovnik 

19.00 
božična 

devetdnevnica 

za † Marijo in Ludvika Nunčiča     
za † Toneta Šramla, družini 
Blaževič in Brili 
za † Branka Seliča in Cvetko 
Bunderla 
za † Francija Mahajnca, starše 
Mahajnc in Drovenik 

Torek 
22.12.2020 

sv. 
Frančišk
a Cabrini  
redovnic

a 

19.00 
božična 

devetdnevnica 

za † Marijo in Marico Herič, 
Franca in Ivana Heriča, Karla in 
Terezijo Herič, Marjeto in 
Franca Ladra 
za † Ano Laurenčak, soordnike 
po namenu 

Sreda 
23.12.2020 

sv. Janez 
Kancij  

duhovnik 

19.00 
božična 

devetdnevnica 

za † Jurija Hajnška, dvoje 
starše             
za † Marijo Drozg 
za † Janeza, Veroniko in 
sorodnike Zidar 

Četrtek 
24.12.2020 

sv. Adam 
in Eva 

prastarša 
SVETI 
VEČER 

19.00 
 

za † Nežo Lah 
za † Mitja Oseka,  starše Osek 
in Drofenik 
za † Ivanko Anderluh 
za † Jožeta Kampuša 
za † Stanka Hočevarja in 



Sandija Medveda 
za † Marijo Lorger 

Petek 
25.12.2020 

BOŽIČ – 
GOSPOD

OVO 
ROJSTVO 

9.00 za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Stanka Nunčiča, Antonijo 
in Franca Vrbeka, Antonijo, 
Jožefa in Janeza Nunčiča 
za † Tončeka Pilka 
za † Jožeta Stoklasa, starše 
Šket in brate Šket 
za † Miha in Majdo Klajnšek, 
Vinka in Frančiško Habjan  
za † Karla Zidarja (obl), starše 
Zidar in Fidler, Faniko Rovšek 
za † Anico, Franca, Apolonijo 
in Valerijo Pezdevšek, v 
zahvalo, za zdravje Maje 
za † Antona in Rozalijo Fajs  
za † Stanka Kampleta 
za † Janeza, Lojzko in Vilija 
Straška, Edvarda Jagodiča, 
starše Mikola 

Sobota 
26.12.2020 

sv. 
Štefan 

mučenec 

9.00 za † Štefana Pretkoviča 
za † Štefana in dve Minki 
Pisanec 
za † Štefana, Frančiško, 
Franca, Anico in sorodnike 
Skale 
za † Štefana Goloba 
za † Štefana Filipčiča, Franca in 
Karolino Sovič 
za † Štefko in Jožeta Majcna 

Nedelja 
27.12.2020 

SVETA 
DRUŽIN

A 
sv. Janez 
evangelis

t 

9.00 
 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Ivana Škodiča (pog) 
za † Marijo Vouk (pog) 
za † Franca, Marijo, Viktorja in 
Emo Šuc 
za † Ivana Hostnika, starše 
Krašovec  
za † Silvo Kadenšek 
za † Štefana in Marijo Strašek 

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 


