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Ponedeljek 
21. 12. 
2020 

Peter Kanizij, 
duh. 
bož. 8-
dnevnica 

6.30 
*(L)(FB) 
18.00 (FB) 
19.00 (FB) 
 
 

za zdravje Hane 
 
rožni venec 
+ Ivanka Škof, obl. 
 
 

Torek 
22. 12. 
2020 

Frančiška 
Cabrini, red. 
ust. 
bož. 8-
dnevnica 

6.30* (L) 
18.00 (FB) 
19.00 (FB) 
 
 

za notranje zdravje 
rožni venec  
+ Janez Žerovnik, obl. 
 

Sreda 
23. 12. 
2020 

Janez Kancij, 
duh. 
bož. 8- 
dnevnica 

6.30* (L) 
18.00 
19.00 (FB) 
 

++ Plešec 
rožni venec 
+ Jakob Tavželj, r. d. 

Četrtek 
24. 12. 
2020 

Sveti večer 
Adam in Eva 

18.00 (FB) 
19.00 (FB) 
 
 
0.00 (FB) 

rožni venec 
+ Erika Gajanovič, r. d. 
+ Valerija Bergant, obl. 
 
za žive in rajne farane 

Petek 
25. 12. 
2020 

BOŽIČ – 
Gospodovo 
rojstvo 

8.00*(L) 
9.30 (FB) 
10.00 (FB) 
18.00 (FB) 
19.00 (FB) 
 

za zdravje 
rožni venec 
+ Gorazd Fertin, obl. 
rožni venec 
+ Anton Košir, 7. dan 
pete litanije Matere Božje z božičnimi 
odpevi 

Sobota 
26. 12. 
2020 
 

Dan 
samostojnos
ti in 
enotnosti 
Štefan, diak. 

 16.15 (FB) 
17.00 (FB) 
18.30*(L) 
19.00*(L) 

rožni venec 
za našo državo 
rožnegi venec 
+ Dušica Bergant, obl. 

Nedelja 
27. 12. 
2020 

SVETA 
DRUŽINA 
Janez, ap—ev. 

6.00*(L) 
6.30*(L) 
8.00 (FB) 
8.30 (FB) 
  

rožni venec 
+ Jože Kogoj, obl. 
rožni venec 
++ Valentin in Ana Čarman 
za žive in rajne farane 



 Iz sporočil naših škofov ste lahko prebrali, da je vlada dovolila svete maše z ljudstvom pod 
določenimi pogoji – 30 m2/osebo, maska, razkuževanje, ničesar se ne dotikamo, ne pojemo, 
samo odgovarjamo pri maši. Tako sem se odločil, da bodo samo nekatere svete maše odprte 
za ljudstvo, in sicer tiste, ki imajo v preglednici oznako *(L). Za obisk svete maše prosim, da 
se predhodno najavite, da vas umestim v preglednico, kajti naša cerkev pod temi pogoji 
sprejme 30 ljudi. Če se vas bo prijavilo več, posebej na nedeljo, bomo imeli še dodatno sveto 
mašo. Ostale maše in molitve pa bodo prenašane preko spleta.  

 Za prejem zakramenta svete spovedi pred prazniki vas vabim, da se pravočasno najavite, 
da se dogovorimo za ustrezen termin. Vas pa resnično vabim, da pred prazniki opravite sveto 
spoved. Hkrati pa vas naprošam k odgovornosti: kot pri vseh dejavnostih v tem času. V kolikor 
se ne počutite dobro, niste povsem zdravi, naj se spoved prestavi na kasnejši čas.   

 Rednega obiskovanja starejših na domu zaradi slabe epidemiološke slike trenutno ni. 
Zavedam se, da so starejši tisti, ki vedno znova z živo vero pričakujejo prejem zakramentov. 
Kljub vsemu pa, če menite, da se kdo poslavlja od nas in da bi rad prejel zakramente, pokličite 
in se bomo dogovorili za obisk, seveda upoštevajoč varnost vseh navzočih.  

 V cerkvi in na podružnicah prosim, da se ničesar ne dotikate, dosledno nosite maske in 

si razkužujete roke.  

 Obhajilo in blagoslov: Vsaka družina naj me pokliče (051 303 164) do 11. ure v nedeljo in se 

bomo dogovorili za prejem obhajila. Enako vas vabim k sveti spovedi in bolniškemu 

maziljenju. 

 Večer pred praznikom Jezusovega rojstva, 24. 12., obhajamo prvi sveti večer. Družinsko 

bogoslužje kropljenja (molitev veselega dela rožnega venca ter blagoslov doma in posestva z 

blagoslovljeno vodo in kadilom) naj bi nas uvedlo k polnejšemu praznovanju praznikov. 

Polnočno sveto mašo boste, če bo vse po sreči, lahko spremljali preko TV Medvode. 20 min pred 

polnočnico bo vnaprej posneta božičnica, ki bo tudi predvajana, če nam uspe vzpostaviti vse povezave.  

 Po navadi smo imeli na božični dan ofer. Tokrat to ne bo šlo, zato vas vabim, da darujete za potrebe 

župnije po vam najlažji poti, preko nakazila na TRR: SI56 0430 2000 3327 181 s pripisom Božični 

ofer ali tako, da svoj dar prinesete v župnišče. Bog vam povrni. 

 Na praznik Sv. Štefana bo sveta maša ob 17.00 za našo državo Slovenijo. V naši cerkvi bo 

maševal škof Anton Jamnik. Maša bo prenašana preko spleta in TV Medvode, pri maši ne bo 

navzočih vernikov.  

 S praznikom sv. Štefana, 26. 12., se začne koledovanje. Letos bodo koledniki drugače 

obiskovali vaše domove – preko spleta. Posnetek koledovanja bo objavljen na Facebooku naše 

župnije. Dar za trikraljevsko akcijo lahko nakažete na TRR župnije: TRR: SI56 0430 2000 3327 

181 s pripisom TKA. Vabljeni, da si ogledate naše kolednike, jim prisluhnete s srcem in darujete 

za potrebe misijonov.  

 Prvo nedeljo po božiču obhajamo praznik svete Družine. Ta dan bo potekal tudi blagoslov 

družin, za katerega prosim, da se vsaka družina predhodno dogovori.  

 Ker v oktobru nismo obhajali zakonskih jubilejev, so nekateri jubilanti izrazili željo, da bi jih 

praznovali še v letošnjem letu. Praznovanje bo torej v nedeljo, na praznik svete družine pri 

maši ob 8.30. Spremljali ga boste lahko preko spleta, kdor bi pa želel sodelovati pri sveti maši, 

naj pošlje elektronski naslov za povezavo Zoom s pripisom »Jubilanti«. 

 Pred cerkvijo pri križu lahko dobite betlehemsko lučko, v cerkvi pod korom pa bo na voljo 

blagoslovljeno oglje in kadilo, na praznik svetega Štefana pa še blagoslovljena sol. 

 Vabim vas, da po družinah okrepimo molitev in DOSLEDNO upoštevamo navodila države. 

 Bog povrni vsem, ki karkoli dobrega naredite za župnijo in njene potrebe. Hvala vsem, ki 

priskočite na pomoč tudi pri čiščenju cerkve, ki kljub težkim razmeram podpirate župnijo tudi 

finančno. Bog vam povrni.  


