
BOŽIČNI  BLAGOSLOV  2018-2019 
 

sreda 26.12. 
ob 12.00 – Rimska cesta do Bališevih 
ob 12.00 – Zadrže od Esihovih po dolini: Trubarjeva ul., Ul. v Zadrže, 
Kartinova ul. 
 
četrtek 27.12. 
ob 8.00 maša pri sv. Lovrencu – Vrh, Močle do 
Dečmanovih 
 
petek 28.12. 
ob 9.00 – Vrbovec, Predel, Senovica  
ob 9.00 – Sv. Miklavž, Sotensko 
 
sobota 29.12 
ob 9.00 – Stranje 
ob 10.00 – Štajngreb, Močle II.  
 
nedelja 30.12. 
ob 12.00 –  Šmarje, Novo naselje 
 
ponedeljek 31.12 
ob 8.30 – Dvor 
ob 11.00 – Urleb, Vinski vrh 
 
torek 1.1. 
Ta dan ni blagoslovov 
 
sreda 2.1. 
ob 9.00 –  Brezje, Ješovec, Sp. Cerovec  
 
četrtek 3.1. 
Ta dan ni blagoslovov  
petek 4.1. 
ob 10.00 – Dragomilo, Dol, Borovje 
 
sobota 5.1. 
ob 9.00 - Globoko  
ob 9.00 – Kamenik, Zg. Cerovec 
 
nedelja 6.1. 
ob 12.00 – Šmarje trg do Tašnerjevih  
  
 
 



ponedeljek 7.1. 
ob 12.00 – Korpule, Gaj 
 
torek 8.1.  
ob 14.00 – Orehek, Zastranje 
 
sreda 9.1. 
ob 9.00 – Vodenovo, Krčevine 
 
 četrtek 10.1. 
ob 9.00 - Šerovo, Konuško, Koretno  
 
petek 11.1 
ob 9.00 - del Šerovega, Jazbina, Spodnji Štomašek, Brecljevo 
 
sobota 12.1. 
ob 9.00 – Mala Pristava, Belo, Lešje 
 
nedelja 13.1 
ob 11.30 - Sončna ul., Murnova ul., Vegova ul, Gallusova ul., Ul. na 
livado 
 
ponedeljek 14.1. 
ob 9.00 – Sv. Rok, Predenca,  Zgornji Štomašek, Brecljevo  
 
torek 15.1.  
ob 9.00 Bobovo, Preloge 
 
Blagoslovi po blokih: po dogovoru, prosim za prijavo, 041 265 740, 
župnik 
 
PRAZNOVANJA OD BOŽIČA DO SVEČNICE 
 
PONEDELJEK, 24. december – SVETI VEČER 
ob 14.30 – sv. maša v Domu 
ob 18.00 –  maša za družine z otroki v župnijski cerkvi, blagoslov jaslic 
in prižiganje lučk (v pritličju muzeja baroka) 
ob 23.30 – božičnica (možnost ogleda velikih jaslic v muzeju baroka v 
pritličju) 
ob 00.00 – slovesna polnočnica v čast Gospodovega rojstva v župnijski 
cerkvi 
 
 



TOREK, 25. december – BOŽIČ – PRAZNIK GOSPODOVEGA 
ROJSTVA 
ob 7.00, 9.00, 10.30 (župnijska cerkev) – sv. maše. Otroci prinesejo 
škatlice svoje adventne akcije Otroci za otroke k cerkvenim jaslicam.  
 
SREDA, 26. december, SV. ŠTEFAN, DAN SAMOSTOJNOSTI 
ob 9.00 in 10.30 (župnijska cerkev) – sv. maše. Blagoslov soli in vode v 
čast sv. Štefanu. Začetek božičnih blagoslovov družin in njihovih 
domov. 
 
ČETRTEK, 27. december – SV. JANEZ EVANGELIST 
ob 8.00 sv. maša v Šmarju, ob 8.00 sv. maša pri sv. Lovrencu. Blagoslov 
vina v čast sv. Janezu. 
 
NEDELJA, 30. december – NEDELJA SVETE DRUŽINE 
ob 7.00,  9.00, 10.30 (župnijska cerkev) – sv. maše. Pri pozni maši 
blagoslov otrok do prvega obhajila. 
 
TOREK, 1. januar – NOVO LETO, DAN MIRU, MARIJA BOŽJA MATI 
ob 9.00 in 10.30 (župnijska cerkev) sv. maši. 
 
NEDELJA, 6. januar – SV. TRIJE KRALJI – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
ob 7.00., 9.00 in ob 10.30 (župnijska cerkev) sv. maši. Blagoslov krede, 
vode in kadila. 
 
NEDELJA, 13. januar – JEZUSOV KRST 
ob 7.00(Kulturni dom), 9.00 in 10.30( sv. Rok) sv. maše– obnovitev 
krstnih obljub. 
 
ČETRTEK, 17. januar – SVETI ANTON PUŠČAVNIK 
ob 9.00 sv. maša pri sv. Roku – blagoslov mesnin 
 
NEDELJA, 20. januar – 2. NEDELJA MED LETOM 
ob 7.00(Kulturni dom), 9.00(sv. Rok) in 10.30(sv. Rok) sv. maše  
 
NEDELJA, 27. januar – 3. NEDELJA MED LETOM 
ob 7.00, 9.00(sv. Rok) in 10.30(sv. Rok) sv. maše. 
 
SOBOTA, 2. februar – GOSPODOVO DAROVANJE – SVEČNICA 
ob 9.00(sv. Rok) in 18.00 (kapela) sv. maši. Blagoslov sveč. 
 
NEDELJA, 3. februar – 4. NEDELJA MED LETOM 
ob 7.00(Kulturni dom), 9.00(sv. Rok) in 10.30(Kulturni dom) sv. maše. 
 
 



Dragi župljani! 
 
»In Beseda je meso postala … Videli smo njeno slavo (Jn 1,14). Drži. 

Boga ni nikoli nihče videl. Ob božiču praznujemo Jezusovo rojstvo in 
slišimo, da je Beseda postala meso in se naselila med nami. Danes 
vidimo Jezusa, ki je odsvit Boga. Ko torej praznujemo božič, si 
vzemimo trenutek in opazujmo Gospodovo veličastvo. Gospodovo 
slavo bomo morda najbolje videli, če se bomo zazrli v dete v jaslih. To 
nas more ganiti. Ponižnost Boga, ki se je izpraznil in prišel med nas, da 
bi nas povzdignil, veliko bolj odseva božjo slavo kot vsi čudeži. Zakaj? 
Ker bistvo jaslic ni razkazovanje moči, ampak ljubezen. Vsa čudežna 
Gospodova dela ne bi bila nič, če ne bi razodevala ljubečega Boga. 

Naj bo ta misel, kratek uvod v letošnje blagoslove vaših domov in 
družin. Naj blagoslov pripomore, da bomo Boga lažje spoznali v našem 
življenju, v naši družini in domu.  

Da bo naše srečanje lepo in prijetno ter blagoslovljeno bo najlepše, 
če blagoslov opravimo v prostoru kjer imate jaslice ali pa v kakšnem 
dnevnem prostoru ali kuhinji, skratka tam kjer vam je lažje. Če je 
mogoče pripravite križ in kozarec z blagoslovljeno vodo ter vejico v 
njej, za kropljenje prostora (če ne, jo bomo blagoslovili). Tudi prižgana 
sveča je znamenje Kristusovega prihoda med nas. 

Zaradi usklajevanja bogoslužij in blagoslovov v vseh treh župnijah, 
vas prosimo za razumevanje, ker bo blagoslov pri nekaterih šele sredi 
januarja. Če vam morda dan, ko ste na vrsti ali ura ne ustreza, prosim 
sporočite. 

Veseli smo vsake vaše pozornosti in dobrote in se vam za vse to iz 
srca zahvaljujemo, a prosim za razumevanje, da ni mogoče pri vsaki 
hiši jesti in piti. Zlasti g. Janez, duhovni pomočnik, ne pije nobenih 
alkoholnih pijač. 

Naj bo letošnje srečanje pri vas doma polno medsebojne bližine ter 
božjega blagoslova. Vaši darovi ob božičnih blagoslovih bodo tudi letos 
namenjeni za obnovo naše župnijske cerkve. Bog povrni za vsak Vaš 
dar in za Vaše razumevanje. Lansko leto ste ob božičnih blagoslovih 
darovali 24.375,00€. 
 

župnik Tadej 
kaplan Lovro 
duhovni pomočnik Janez 


