
Dogodki
Oznanila župnije Unec

URNIK SVETIH MAŠ
ponedeljek, četrtek, sobota: 
19h (zimski čas 18h)
nedelja: 8.30

MARIJA BOŽJA MATI (1.1.) 
maša  ob 8.30. uri;

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
(6.1.) maša ob 18. uri;

OBISK KOLEDNIKOV PO 
DOMOVIH (7.1.) od 9. ure 
naprej; BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

Dragi bratje duhovniki, redovnice, redovniki, verniki in vsi ljudje do-
bre volje!
Oznanilo o učlovečenju in rojstvu Božjega Sina v človeški držini, ki 
mu vsako leto prisluhnemo ob Božičnih praznikih, nas pretrese, če 
se le vanj poglobimo. Papež Frančišek v letošnji apostolski spodbudi 
Radost ljubezni, ki jo je napisal po sinodi o družini, pravi: »Skrivnost 

božiča in Nazareta je polna družinskega duha. V božičnih dneh iz nje pijejo radost 
ljubezni tudi krščanske družine, da bi obnovile svoje upanje in veselje« (AL 85).
Božična skrivnost je res nedoumljiva. Bog je do Jezusovega prihoda komuniciral s 
človeštvom po prerokih izvoljenega judovskega ljudstva in po čudežnem vodstvu 
skozi njegovo zgodovino. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je spregovoril po svojem 
Sinu tudi s človeško besedo. To je nekaj tako nezaslišano novega in velikega, da 
človekov razum in srce lahko le strmita in je še danes za pripadnike nekaterih 
drugih ver skoraj bogokletno. A za kristjane je poleg resnice o vstajenju to ena od 
temeljnih verskih resnic. Z njo stoji in pade vse, kar verujemo o dostojanstvu in 
vrednosti človeka, družine in smislu življenja. Jezusove besede so Božje besede, 
po njem se je rodila »Božja milost, ki rešuje vse ljudi« (Tit 2,11).
Božje ravnanje je uzakonilo na svetu ljubezen kot osnovni zakon. Bog je s člove-
škim rojstvom svojega Sina enkrat za vselej razodel, da je ljubezen rešilna bilka 
za posameznike, družbo in svet, še posebej za družino, če naj postane prostor 
ljubezni in služenja, »luč v teminah tega sveta in v vseh stiskah«. Božič nas uči in 
navdušuje za ljubezen, ki ljubi vse ljudi, vsakega človeka, ne glede na njegove 
vrline. V njem, ki je naš brat, smo postali bratje in sestre med seboj.
V teh svetih dneh se potrudimo, da se ne bomo ustavljali le na površini, ampak 
utrdili vero v sporočilo o razodeti Ljubezni in širili in živeli ljubezen v medsebojnih 
odnosih. Potem se bodo uresničila tudi božična voščila o veselju in miru in želje o 
blagoslovu, ki jih drug drugemu izrekamo tudi za novo leto.
Duhovno bogat Božič in blagoslovljeno novo leto 2017 voščimo še zlasti vsem bol-
nim in tistim, ki iz različnih razlogov ne morete v polnosti doživljati osrečujoče 
radosti življenja. Naše voščilo naj doseže tudi vse rojake v zamejstvu in po svetu, 
vse pravoslavne in evangeličanske brate po veri in vse ljudi dobre volje.
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MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM
Je ob prvih sobotah po sveti 
maši. Pred sveto mašo je 
priložnost za sveto spoved.

ŽUPNJISKA PISARNA
Pisarna je odprta po sveti 
maši.

KRŠČEVANJE 
Vpis: vsaj mesec dni pred 
krstom. S seboj prinesite 
rojstni list in družinsko 
knjižico.
Priprava: po dogovoru
POROKE
Zaročenci naj se prijavijo 
vsaj mesec pred poroko. S 
seboj naj prinesejo krstni ali 
samski list ter opravljen tečaj 
priprave na zakon. V domači  
župniji redno prisostvuje 
poroki domači župnik.

POGREBI
Uredite z mrliškim listom, 
nato prijavite pogreb v 
župnijski pisarni inzatem v 
pogrebnem zavodu.
Hvala ker namesto cvetja 
darujete za maše in cerkev.

bo ob 18. uri,  blagoslov otrok, zato vabim vse družine, da pri-
peljete vaše otroke k temu blagoslovu, saj je tudi Jezus poseb-
no rad blagoslavljal otroke, ki so prihajali k njemu.

SILVESTROVO (31.12.) Na drugi sveti večer povabljeni k sveti 
maši ob 17. uri, ko se bomo kot občestvo, skupaj zahvalili Bogu 
za vse dobrote, ki smo jih od Njega prejeli v letu 2016. Tudi 
ta dan blagoslovimo naše domove in molimo, zlasti za mir po 
svetu in v naši domovini Sloveniji.
NOVO LETO - MARIJA SVETA BOŽJA MATI (1.1.) Mariji izroča-
mo prvi dan novega leta. To je tudi svetovni dan miru. Z Bogom 
začni vsako delo, da bo dober tek imelo! Praznična maša bo ob 
8.30 uri.
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (6.1.) Gospod se je razodel vsem 
narodom. Otroci naj k večerni maši ob 18. uri, prinesejo da-
rove, ki so jih zbirali v adventu in jih položijo k jaslicam. Dan 
prej (5.6.) pa je tretji sveti večer, ko blagoslovimo domove in 
molimo.
KOLEDOVANJE PO DOMOVIH (7.1.) Po domovih vas bodo v 
dopoldanskem času obiskali Modri z vzhoda, ki bodo prinaša-
li Božji blagoslov, vam voščili in zbirali darove za misijone, za 
trikraljevsko akcijo. Z veseljem jih sprejmite in naredite dobro 
delo, ki pri Bogu nikoli ne bo pozabljeno.

YOUCAT – KATEKITEM ZA MLADE
Zakaj je Bog v Jezusu postal človek?
 
»Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja (je) prišel iz nebes« 
(Nicejsko-carigrajska veroizpoved).    (KKC 456–460)
Bog je v Jezusu Kristusu svet spravil s seboj in ljudi odrešil iz 
ujetništva greha. »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal 
svojega edinorojenega Sina« (Jn 3,16). V Jezusu je Bog sprejel 
naše umrljivo človeško meso, delil z nami našo zemeljsko usodo, 
naše trpljenje in našo smrt ter bil eden izmed nas v vsem, razen 
v grehu.

Kako mora družina skupaj živeti v veri?
Krščanska družina mora biti CERKEV v malem. Vsi krščanski 
člani družine so povabljeni, da se med seboj utrjujejo v veri in 
drug drugega prekašajo v vnemi za Boga. Moliti morajo eden 
za drugega ter drug z drugim, da bi izpolnili dela ljubezni do 
bližnjega. (KKC 2226–2227)

Starši s svojo vero zastopajo otroke, jih dajo krstiti in jim služijo 
tako, da so jim zgled v veri. To pomeni, da morajo starši otrokom 
pokazati, kako dragoceno in blagodejno je živeti v navzočnosti 
in v bližini ljubečega Boga. Poleg tega pa se tudi starši učijo 
vere od svojih otrok in poslušajo, kako Bog govori po njih, ker je 
vera mladih ljudi mnogokrat prežeta z večjo predanostjo in »ker 
Gospod velikokrat mlajšim razodene, kaj je bolje« (Benedikt iz 
Nursije, Regula (Pravilo) pogl. 3,3).
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 Božični praznik pa nas spominja, da je prav v tak svet       
težav kjer so ljudje nezadovoljni, prišel Kristus. Ob pr-
vem Božiču se je Kristus rodil v revščini hleva, danes 
prihaja v sodobno  revščino »medsebojnih odnosov«, 
»revščino naveličanosti nad življenjem«, v »revščino 

tesnobnih stanj« sodobnega življenja. Tudi sam se pridružu-
jem voščilo slovenskih škofov. 
Želim vam blagoslovljene Božične praznike, obdarovane z Bož-
jim mirom in veseljem. Novo Gospodovo  leto 2017 naj bo čas, 
ki napolnjuje naša srca s hvalnico za vse lepo in dobro,  ki nam 
je dano iz vere po Božji milosti.
                                                                                        župnik Gregor

TRIKRALJEVSKA AKCIJA IN KOLEDOVANJE
“Glejte, glejte, kaj je tam,
trije kralji gredo k nam!”

(Ljudska)

Od leta 1994 se preko Misijonskega središča Slovenije obuja star 
običaj koledovanja, ki mu dodajamo pomen solidarnosti. Otroci 
in mladi, ponekod pa tudi starejši, kot koledniki hodijo od hiše do 
hiše, prepevajo in prinašajo blagoslov. Z zbranimi sredstvi vsako 
leto podpremo več projektov slovenskih misijonarjev.

Izvor trikraljevskega koledovanja
Trikraljevska akcija je po izvoru poganska šega, ki je označevala 
obhode ob prehodu starega v novo leto (Kalendae Januariae). Kr-
ščanstvo je obrednim obhodom – koledovanju dalo novo vsebino: 
pričeli so oznanjati veselo novico, da se je rodil odrešenik sveta, 
Jezus Kristus.
Poseben pomen so imeli koledniki v kmečkem okolju. K hišam so 
prinašali blagoslov za letino ter zdravje in srečo ljudem in živini, 
zato so bili zmerom in povsod dobrodošli in vredni plačila.
Običaj je bil razširjen in prisoten po vsej Sloveniji vse do druge sve-
tovne vojne. Z leti so nekdaj številni koledniki po naših vaseh in 
mestih postali redkost. V večini krajev so nazadnje koledovali le še 
otroci. Bogastvo koledniških pesmi in običajev pa še vedno priča o 
živosti koledovanja na Slovenskem.

Namen trikraljevske akcije
Trikraljevska akcija ima več glavnih namenov:
Duhovni namen
Pomembno je, da se zavedamo, da smo vsi lahko misijonarji in 
oznanjevalci evangelija. Poklicani smo, da prinašamo veselo ozna-
nilo, da smo nosilci upanja. Koledniki postajajo pogumni znanilci 
vesele novice o Jezusovem rojstvu.
Obuditev tradicije
Koledniška tradicija je bila na Slovenskem pred II. svetovno vojno 

zelo živa. Z obuditvijo te tradicije pa trikraljevska akcija dobiva tudi 
globlji pomen, saj je oplemenitena z novim ciljem – solidarnostjo z 
revnejšimi in potrebnimi pomoči.
Izobraževalni namen
Spoznavanje dežel in različnih kultur. Preko darov trikraljevske ak-
cije, ki so vsako leto namenjeni enemu izmed naših misijonarjev, ki 
delujejo po vseh kontinentih sveta, spoznavajo koledniki vsako leto 
novo deželo, življenje ljudi, naravne in kulturne znamenitosti.
Vzgojni namen
Vzgoja za odprtost in solidarnost z drugimi je v veliki meri pomanj-
kljiva v današnjem vzgojnem in izobraževalnem programu šolstva, 
saj je vse večji poudarek na izobraževanju. Vzgoja k pripravljenosti 
za pomoč, dobrodelnost, sodelovanje … pa bo otrokom šele kazala 
smer k tistim vrednotam, za katere nas navdušuje evangelij.
Materialni namen
Zbiranje prispevkov za projekte slovenskih misijonarjev je nenaza-
dnje namen, ki daje nov pomen koledovanju. Ni več le ljudski običaj, 
temveč se povezujemo z misijonarji po vsem svetu in preko njih z 
ljudstvi, plemeni ali narodi, ki so materialno ubogi in potrebni po-
moči. Prav je, da imamo odprte oči za stiske bližnjih in tudi za stiske 
ljudi po svetu.

Prihodnost trikraljevske akcije – evangelizacija
V času, ko govorimo o novi evangelizaciji Evrope in se sprašujemo o 
smislu misijonskega delovanja nasploh, lahko kolednike imenujemo 
nove evangelizatorje. Prek najmlajših misijonarjev veselo oznanilo 
ponovno prihaja v sekularizirane domove naših mest in vasi.

DOGODKI PRED NAMI

SVETI VEČERI (24.12., 31.12. in 5.1.) so večeri molitve in kli-
canja Božjega blagoslova nad vso hišo. Ob večernem zvonje-
nju Ave Marija se družina zbere pri jaslicah ob molitvi. Takrat 
tudi pokropimo in pokadimo domove. Kadilo in blagoslovljena 
voda bo na razpolago v cerkvi, oz. župnijski pisarni. Naj ne bo 
to le navada, ampak izraz naše vere v moč Božjega blagoslova 
in njegovega varstva.

BOŽIČ (25.12.) je eden od štirih zapovedanih praznikov. Va-
bljeni k prazničnim bogoslužjem. Ob polnoči bo ofer za potre-
be župnijske cerkve. Bog povrni za vaš dar. Farani povabljeni 
predvsem polnočnici, saj je to prva prava božična maša, ko iz 
srca zapojemo: »Sveta noč, blažena noč!« Večerna maša na 
sveti večer je namenjena predvsem otrokom.

SVETI ŠTEFAN (26.12.) Dan po Božiču goduje prvi mučenec in 
diakon. Na ta dan po starodavni slovenski navadi blagoslavlja-
mo konje in druge živali. V farni cerkvi bo sveta maša ob 8.30, 
v Ivanjem Selu pa ob 10. uri, po njej pa blagoslov konj.

PRAZNIK SVETE DRUŽINE (30.12.) Naj bo našim družinam 
zgled Sveta nazareška Družina. V petek, 30.12. bo po maši, ki 

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Človek, ki se popol-
noma 

preda v Božje roke, 
ni Božja marioneta, 
ni dolgočasna, prila-

godljiva oseba … Samo 
človek, ki se popolnoma 

zaupa Bogu, najde 
pravo svobodo, veliko 

in ustvarjalno prostra-
nost dobrega. 

Človek, ki se obrne k 
Bogu, ne bo manjši, 

temveč večji, kajti po 
Bogu in skupaj z njim 

bo postal Božji, bo 
postal resnično on sam.

(Benedikt XVI.)
______________________

DOGODKI PRED 
NAMI:

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA:
vsak večer od 17. do 24.12., 
ob 18. uri;

BOŽIČ (25.12.) maši ob 
polnoči in ob 10. uri;

SVETI ŠTEFAN (26.12.) 
maša ob 8.30 v farni cerkvi, 
ob 10. uri  pa v Ivanjem 
Selu, po njej pa blagoslov 
konjev;

SVETA DRUŽINA (30.12.) 
maša ob 18. uri, nato 
blagoslov družin in otrok;

SVETNIK MESECA
31. december
SILVESTER

O življenju sv. Silvestra 
je ohranjenih veliko 
zgodb in legend, manj 
pa zanesljivih zgodo-
vinskih podatkov, če-
prav je vodil Cerkev v 
prelomnem obdobju 
njene zgodovine – v 
času, ko je cesar Kon-
stantin dal kristjanom 
v rimskem cesarstvu 
svobodo in enakoprav-
nost. Med vladanjem 
papeža Silvestra I. je 
Cerkev notranje naj-
bolj ogrožala zmota, ki 
jo je širil Arij: oznanjal 
je nauk, da je Logos 
(učlovečena Beseda) 
stvar Očeta, s čimer je 
tajil pravo božanstvo 
Kristusa. Silvester pa je 
nekaj posebnega pred-
vsem zato, ker je eden 
prvih svetnikov, ki niso 
bili mučenci. Upoda-
bljajo ga s papeškim 
križem in tiaro, z an-
geli in s knjigo. Svetnik 
je zavetnik domačih 
živali in priprošnjik za 
dobro krmno letino.
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