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26. november 2022 od 10.00 do 13.00:  
Pletenje adventnih venčkov (župnijski vrt)
Adventni venec s štirimi svečami je okras in liturgični simbol adventnega časa. Spo-
minja nas, da se duhovno in z dejanji pripravimo na Božič in Jezusov prihod. Sveče s 
svojo svetlobo ponazarjajo štiri adventne nedelje. Na prvo adventno nedeljo prižge-
mo eno svečko, vsako naslednjo nedeljo pa dodatno še eno. Njihova skupna svetloba 
narašča bolj ko se bližamo Božiču in prihodu Božje Luči. Okrogla oblika venca sim-
bolično kaže na neskončnost, večnost, zimzelene vejice, ki jim mraz in sneg ne moreta 
do živega, so simbol moči, novega in večnega življenja ter upanja, ki nam je podarjeno z 
Jezusovim odrešenjskim prihodom. 

27. november 2022: 1. adventna nedelja (Mt 24, 37-44)
Prižgana je prva svečka, ki simbolizira pričakovanje in upanje. Duhovno poglabljanje in doživljanje adventa ni le 
spomin na nekaj v preteklosti ampak je prihajanje. Odstira nam pot po kateri bomo v srcu potovali z Jezusom do 
njegovega vedno znova doživetega rojstva v našem sedanjem času. Duhovna priprava z molitvijo , dobrimi deli, s 
sprejemom zakramenta sprave in drugimi dejanji, ki so Bogu po volji, bo našo pot skozi adventni čas, naredilo varno 
in doživeto. Sv. Pavel nas vabi naj odvržemo dela teme in si nadenemo orožje luči, da ne bomo zgrešili Jezusovega 
prihoda, a potrebno je biti pripravljen, kot je zapisal evangelist Matej. Luč Svetega Duha nas bo ohranjala budne v 
tem pričakovanju. To nedeljo bo duhovnik blagoslovil adventne venčke z blagoslovom, ki poudarja Božjo veličino in 
dobroto.

Maše: 8.00, 10.00, 19.00
V sredo, 30. decembra ob 19.00 bo začetek devet dnevnice v čast Mariji Brezmadežni. Otroci in družine, 
pozor!

4. december 2022: 2. adventna nedelja (Mt 3,1-12)
V soboto, 3. decembra bomo imeli Oratorijski dan. To bo lepa priprava otrok na dragoceni advent 
in Božič.
Plamen nove svečke naznanja naš nov korak k srečanju z njim, ki je pot, resnica in življenje.  
V naša srca prinaša mir s katerim je Jezus tolikokrat blagoslavljal: »Mir vam bodi«! Zgodilo 
se bo, vendar je potrebno storiti, kot je oznanjal Janez Krstnik: »Spreobrnite se, kajti pri-
bližalo se je nebeško kraljestvo«! Gospod, ki si Emanuel-Bog z nami, prosimo, poživi nam 
vero vate in daj, da ne bomo preslišali glasu s katerim nas kličeš k sebi.

Maše: 8.00, 10.00, 19.00; med deseto mašo Miklavžev nagovor, po maši obdaro-
vanje otrok.

8. december 2022: Brezmadežno spočetje Device Marije (Lk 1,26-38)
Marijin »Zgodi se« v njenem času in okolju ni bil enostaven, a brezmejno zaupanje v Božjo ljubezen ji je dalo moč 
in pogum, da je to storila. Njeno življenje po tej odločitvi ni bilo lahko, kot je napovedal tudi starček Simeon, hoja 
z Bogom in Božjim sinom pa jo je napolnjevala z brezmejno radostjo in to je izpovedala, ko je izlila svojo dušo 
pred teto Elizabeto.
Kaj pa mi? Prosimo za Božji dar, da bi kot Marija bili sposobni z vero in zaupanjem sprejeti naše morebitne preiz-
kušnje in bolečine in bi tudi v njih, ne le ko nam gre vse dobro, videli Božjo prisotnost, ljubezen in zvestobo. Pa ne 
le to. Kakor trdi sveti Ambrož: »Če je po mesu ena sama Kristusova Mati, po veri vse duše rojevajo Kristusa.« To 
je naša poklicanost! Po medsebojni ljubezni biti Marija sedanjega časa in rojevati Jezusa in njegovo Cerkev temu 
duhovno obubožanemu človeštvu.

Maše: 8.00, 19.00

11. december 2022: 3. adventna nedelja (Gaudete) (Mt 11,2-11)
Veselimo se v Gospodu, kajti On prihaja. To je nedelja veselja in res se lahko veselimo kot se je 
razveselil Janez Krstnik, ki je že v materinem telesu poskočil od veselja ob Marijinem pozdravu, 
ko je prišla pomagat teti Elizabeti. Izaijeva prerokba, ki jo je potrdil Jezus v odgovoru Janezu, 
ko je bil zaprt, daje obljubo naše duhovne in telesne ozdravitve tistim, ki se ne spotaknejo nad 
njim. Morda se kdo vpraša, kako se lahko veselimo ob tolikem trpljenju po vsem svetu. Odgovor 
je v prerokovih besedah: »Pogum, ne bojte se! Glej svojega Boga, [...] Prišel je, da te reši«. On 
je vsemogočen, z njim puščava cveti, tolažba in veselje prevzamejo zbegana srca; hromi, slepi in 
nemi ozdravljajo. 
S papežem Frančiškom se ob tem obrnimo na Devico Marijo s prošnjo, naj nam pomaga v srcu 
narediti prostor Njemu, ki je že prišel in želi znova priti, nas ozdraviti naših bolezni ter nam 
podariti svoje veselje.

Maše: 8.00, 10.00, 19.00
13. in 15. decembra ob 19.45 Glasbena šola Trnovo pripravlja vsakoletni adventni koncert.

16. december 2022: Začetek božične devet dnevnice
Z božično devet dnevnico se poglobljeno pripravljamo na božič. To lahko storimo vsak večer skupaj z drugimi 
v naši župnijski cerkvi ali pa tudi kako drugače. Z vsakim dnem devet dnevnice se naše veselje v pričakovanju 
rojstva Božjega deteta in odrešenja stopnjuje in je vse bolj blizu Jezusovim besedam na začetku njegovega javnega 
delovanja: »Glej prihajam, da izpolnim Tvojo voljo.« Vabi nas, da jih z njim ponovimo tudi v našem življenju tako 
da storimo izbor ljubezni do Boga in bližnjega z mero, ki ne meri in ne izbira po simpatijah, ampak vidi Jezusa v 
drugem. »Karkoli ste storili kateremu od teh najmanjših, ste meni storili.« Ozrimo se okoli sebe in pomagajmo, 
ko kdo potrebuje našo pomoč. Pričakujemo Jezusovo rojstvo. V tem duhu bodimo podpora tem, ki so v veselem 
pričakovanju novega človeškega življenja.

Maše: 8.00, 19.00



18. december 2022: 4. adventna nedelja (Mt 1,18-24)
Le nekaj dni nas loči od božiča in zagorela je četrta svečka. Močna svetloba vseh štirih svečk 
osvetljuje Božjo ljubezen, izraženo z rojstvom njegovega sina Odrešenika. S pravičnostjo 
svetega Jožefa, ki je zaupal Bogu in sporočilu angela je bila z njegovo udejanjeno ljubeznijo 
obvarovana tako Marija, kot dete Jezus, ko je Herod zaradi strahu pred novorojenim Kra-
ljem človeštva stregel po njegovem življenju. 
V pričakovanju božiča se je papež Benedikt XVI nekoč spraševal ali človeštvo danes 
sploh pričakuje Odrešenika ali pa ga mnogi vidijo kot oviro, ki jo je treba odstraniti, 
da bi se sami lahko uresničili. Spet drugi morda vidijo Boga Odrešenika kot čarovnika, 
ki nam bo pričaral kar želimo, a bistvo vsega je sprememba v našem srcu, da bo lahko 
deloval v našem času in življenju. To je drža Jožefa in Marije, ki sta prepoznala Njegov 
klic in se nanj odzvala. Naj bo tako tudi z nami.

Maše: 8.00, 10.00, 19.00

20. december 2022 ob 13.00: Duhovna obnova za zaposlene v kapeli 
Doma Janeza Krstnika. 
Bogoslužje bo vodil p. dr. Karel Gržan. Razmišljali bomo o ZADOVOLJSTVU V SOBIVANJU. 

21. december 2022 ob 19.00: Adventno - božično spokorno bogoslužje
Skupno spokorno bogoslužje je v času božične devet dnevnice zelo pomembno, saj Gospoda lahko sprejmemo le s 
temeljitim očiščenjem našega srca in duha. S soočenjem z našimi grehi in odpovedjo preko zakramenta sprave se 
bo v nas po Božjem usmiljenju rodilo novo življenje, mir in sreča, kar je dar Jezusovega prihoda. Začnimo pri sebi 
in tako bomo gradili tudi skupnost, katere del smo. Za sveto spoved bo na razpolago več spovednikov.

Maše ob 8.00, 19.00

24. december 2022: Sveti večer in začetek božičnega časa (Lk 2,1-14)
Na ta sveti večer, polnem veselega, svečanega pričakovanja, bomo opravili blagoslov svojih domov, hiš, stanovanj 
in družin.

Maša: 7.30, ob 16.30 blagoslov župnišča in Doma Janeza Krstnika, prva božična maša s programom za 
mlade ob 19.00, ob 20.30 večerja za osamljene in uboge, ob 23.30 program pred polnočnico in polnočnica

25. december 2022: Božič - Zorna maša ob 8.00, (Lk 2, 15-20);  
dnevna maša ob 10.00, (Jn 1,1-18)
Božji nam je rojen Sin, radujmo se, pojemo v pesmi. Velik dan je to a naj ne zbledi, ko 
bomo obrnili list na koledarju. Božja služabnica Chiara Lubich je zapisala: »Naj tvoja 
ljubezen, ki si jo prižgal na zemlji, vname naša srca in naj se ljubimo, kakor ti želiš! 
Tedaj boš med nami. Če se ljubimo, je lahko vsak dan božič.«

26. december 2022: Sv. Štefan, Dan samostojnosti 
(Mt 10,17-22)
Ta dan nam govori o svetosti in ljubezni, h kateri smo poklicani vsi ljudje, saj ta ni rezervirana le za izbrance. Sveta 
družina in prvi mučenec Sv. Štefan, so nam lahko svetal zgled, pa čeprav živimo v drugem času in okoliščinah. Dan 
samostojnosti se je rodil iz ljubezni do naroda in domovine. Naj ta ljubezen ostane živa.

Maše: 8.00, 10.00, blagoslov družin in otrok in ob 19.00.

30. december – praznik sv. Družine

31. december 2022: Silvestrovo – 2. sveti večer (Jn 1,1-18) ali (Lk 2,16-21)
Čeprav smo novo cerkveno leto začeli že z začetkom adventa, je Silvestrovo nekakšen zaključek prejšnjega in za-
četek novega koledarskega obdobja. Staro zaključimo s hvaležnostjo za življenje in vse Božje darove, v Novo leto 
vstopimo z upanjem in zaupanjem v zvesto Božjo prisotnost in ljubezen. Tako kot na božični večer tudi tokrat 
blagoslovimo hiše domove in družine.

Maše: 7.30, 19.00, 24.00 – novoletna polnočnica.

1. januar 2023: Novo leto, sveta Marija, Božja Mati, Mati Cerkve, 
svetovni dan miru (Lk 2,16-21)
Sveta Marija je po Jezusovi podaritvi s križa tudi mati vsakega od nas: »Mati, glej, tvoj sin.« Po pričakovanju Sve-
tega Duha z apostoli v dvorani zadnje večerje in po binkoštih pa je tudi Mati Cerkve.
Je pot in srednica do Božjega in njenega Sina Jezusa.
Marija je tudi kraljica miru. Naj njena pomoč in prošnja pomagata k trajnemu miru po vsem svetu, ki ni le odso-
tnost vojne, ampak je mir, ki ga lahko da le nebeški Oče.

Maše: 8.00, 10.00, 19.00

5. januar 2023: 3. sveti večer (Jn 1,43-51)
V pričakovanju Gospodovega razglašenja (svetih treh kraljev) tudi na ta 3.sveti večer blagoslovimo hiše domove 
in družine. 

Maše: 7.30, 19.00

6. januar 2023: Gospodovo razglašenje (sveti trije kralji) (Mt 2,1-12)
Na ta dan se spominjamo prihoda treh modrih z Vzhoda, ki so počastili in obdarili 
dete Jezusa in tako pokazali, da Sveto dete ni rojeno le za judovsko skupnost, 
ampak je po Božji milosti odrešenjski dar vsemu človeštvu, tistim, ki mu sledijo, 
pa tudi tistim, ki ga še ne poznajo ali ga celo zavračajo. On je zvest in upa vse 
do konca. 

Maše: 8.00, 19.00 Pri večerni maši bo prinašanje adventnih darov za 
misijone.

8. januar 2023: Jezusov krst – sklep božičnega časa (Mt 3,13-17)
Ko je Janez krstil Jezusa v Jordanu se je nad Jezusa spustil Božji Duh, glas iz nebes pa je rekel: »Ta je moj ljubljeni 
Sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3,13-17). Tudi naš krst je vzrok Božjega veselja. Ostanimo mu zvesti v deja-
nju in resnici. Naj hvaležnost, veselje in njegova milost ostaneta v nas zdaj in vedno!

Maše: 8.00, 10.00, 19.00


