
Dogodki
Oznanila župnije Unec

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

- Osemdnevnica (17.-24.12.)
  vsak vecer ob 18. uri

- BOŽIČ (25.12.) svete maše:
 maša svetega večera ob 18h,
ponočnica, dnevna maša ob 10h

- SV. ŠTEFAN (26.12.):
Praznična sv. maša ob 8.30
uri v farni cerkvi, ob 10. uri
pa v Ivanjem selu, po njej pa
blagoslov konjev;

- SVETA DRUŽINA (29.12.):
Praznična sv. maša ob 8. 30 uri,
po njej posamičen blagoslov
otrok;

- NOVO LETO (1.1.)
Praznična sv. maša ob 8. 30

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 2019

Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v
času zimskega sončnega preobrata, ko se tema najdaljših
noči začenja umikati svetlobi dneva, namsporoča: 
Bog ne zapušča sveta! Ostaja z nami kot Luč,
kot Odrešenik! Dokler bo obstajal svet, ne bo nikoli
prenehala aktualnost angelove vesele novice iz betlehem-
ske noči: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko
veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod
« (Lk 2,10). Samo On je in ostane Pot (Jn 14,6)
izhoda iz »dežele smrtne sence« (Iz 9,1).
Ob božičnem praznovanju slovenski škofje vsem
vam, dragi bratje in sestre v župnijskih občestvih, pa
tudi vsem duhovnikom in diakonom, redovnikom in
redovnicam, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem
ožjim sodelavcem, vsem našim zamejcem in zdomcem
ter slovenskim misijonarjem, še posebej pa vsem
bolnikom in najbolj preizkušanim bratom in sestram,
(pri)voščimo obilje Božjega kruha, ki naj vaše
življenjsko okolje v letu 2020 spreminja v sodobno
hišo kruha za vse bližnje, ki so lačni pristne ljubezni!
Enako voščilo namenjamo v duhu ekumenskega
sožitja tudi vsem pravoslavnim in evangeličanskim
bratom in sestram.

                                                        Vaši škofje

V praznovanju božičnega  praznika, mu odprimo svoje srce 
in ga sprejmimo, da ga bomo mogli prinašati današnjemu svetu.
Blagoslovljene božične praznike in pogumen vstop v novo leto!     
                                                                                                  župnik Gregor
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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, zatem v 
pogrebnem zavodu.
Hvala ker namesto cvetja 
darujete za maše in cerkev.

SVETI ŠTEFAN (26.12.) 
Dan po Božiču, goduje prvi mučenec in diakon. Na ta dan po 
starodavni slovenski navadi, blagoslavljamo konje in druge ži-
vali. Praznična sveta maša v farni cerkvi bo ob 8.30. Na podru-
žnici, v Ivanjem selu, bo sveta maša ob 10. uri. Po njej bo tra-
dicionalni blagoslov konj. Vsi odgovorni poskrbite, da bo pred 
cerkvijo vse potekalo dostojno.
Ta dan je tudi državni praznik, dan samostojnosti, zato molimo 
tudi za našo domovino in izobesimo zastave!

NEDELJA SVETE DRUŽINE (29.12.)
Naj bo našim družinam zgled Sveta nazareška Družina. Po maši 
bo blagoslov otrok, zato vabim vse starše, da skupaj pridete k 
sveti maši in blagoslovu. Sveta maša bo ob 8.30.

NOVO LETO - MARIJA SVETA BOŽJA MATI (1.1.) 
Prvi dan novega leta, izročamo Mariji v varstvo, ki naj nam iz-
prosi Božje varstvo in pomoči. To je tudi svetovni dan miru. 
Sveta maša bo ob 8.30.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (6.1.) 
Gospod je prišel, da bi se razodel vsem ljudem. Vsebina prazni-
ka spregovori o Božjem odrešenju, ki je za vse narode in ljud-
sva. Otroci naj k praznični maši ob 18. uri, prinesejo darove, ki 
so jih zbirali v adventu in jih položijo k jaslicam. Pri jaslicah bo 
tudi nabiralnik, kamor boste lahko vsi farani darovali za otroke 
v misijonih, ob trikraljevski akciji. Bog povrni!

VERSKA STATISTIKA ŽUPNIJE UNEC V LETU 2019 :

KRSTI: V letu 2019,  so bili v naši župniji krščeni  3 otroci (leto 
prej prav tako 3). Vsi trije krščeni otroci otroci so bili iz  krščan-
skega zakona. Od teh je 1 deček  in 2 deklici. 
POROKE: V letu 2019, po osmiih letih, zopet ni bilo nobene 
poroke, leto poprej je bila 1.
KRŠČANSKI POGREBI:  V letu 2019, je bilo 10 cerkvenih pogre-
bov (leto poprej enako 10); med umrlimi je bilo 5 žensk in 5 
moških;  najstarejša ženska je bila stara 90 let, najmlajša pa 
74 let, med umrlimi moškimi je imel najstarejši 83 let, najmlajši 
pa 35 let. 
Med umrlimi je bilo  8 neprevidenih, 1 je prejela zakrament 
bolniškega maziljenja v domu za ostarele, 1 pa je redno pre-
jemala zakramente.

Prvemu sv. obhajilu je  v letu 2019 pristopilo 5 prvoobhajan-
cev iz tretjega razreda.
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GOSPOD ZNOVA PRIHAJA

Mar  nismo  nekoliko  nestrpni,  kadar  kdo 
sporoči, da prihaja? Ni rečeno, da smo vsakogar    
enako  veseli.    Manj  ko  nam  je  ljub, bolj hitimo 

pospravit. Naj  opazi, da imamo  radi  red.  Taki  smo  do  neke  
mere  vsi.  Kdo  pa  želi  biti  opravljan?  Neverjetno,  koliko  
obzira  do  sebe  premoremo.  Radi bi se čim bolj svetili. Prav 
zdaj je čas pričakovanja  in  pravimo  mu  advent.  To  pomeni  
prihod -  “adveniat  regnum  tuum”  -  pridi k nam tvoje kraljest-
vo.  Pospravit bo treba,  dejati  v  red  svojo  razmetanost  na  vse  
strani,  da  bi  se  videlo  čez.  Tako  nam  advent trka na vest in 
srce. Nekdo prihaja, vsaj želi priti! Če ljudem izpolnimo želje, a 
Bogu jih pa ne bomo? Saj ima samo eno!  Eno  sámo.  Da  bi  ga  
sprejeli,  ko  prihaja  mimo.  Mimo  oken,  vrat  tiho,  rahlo  hodi 
najzvestejši Brat trka, mir vam bodi. Mir ljudem na zemlji da je 
bilo slišati peti angele ob Jezusovem rojstvu. Te pesmi nebesa 
nikoli ne pozabijo. Ali se mi zavedamo  njenega  pomena?  Ob-
varovani    smo  vojne, žal pa znotraj nas divja kak boj. Če, potem  
zmage  ne  bo  brez  zakramenta  in  zelo  dobro  vemo,  kat-
erega.  Božič  -  mali  Bog, Bogec – trka na srce, da bi se odprlo 
za  Ljubezen.  Mimo  oken,  vrat  tiho,  rahlo  hodi ... Naj vstopi!

Berta Golob

DOGODKI PRED NAMI

BOŽIČNA OSEMDNEVNICA (17. - 24.12.)
Sklepno obdobje adventnega časa v Katoliški cerkvi, za-
čenjamo 17. decembra, z božično osemdnevnico, ki pred-
stavlja neposredno bogoslužno pripravo na Božič. Bogoslu-
žna priprava v obliki osemdnevnice vernikom želi približati 
hrepenenje in pričakovanje Gospodovega rojstva. 
Pomembno vlogo in slovesni ton v tem času pri bogoslužju 
dajejo posebne antifone, imenovane tudi O – odpevi, ki 
so odpevi pred Marijinim slavospevom Magnificat (prim. 
Lk 1,47–55). Antifone razlagajo prispodobe iz bogate sve-
topisemske simbolike, ki napoveduje Jezusovo rojstvo. Nji-
hov namen je pospešiti in spodbuditi veselo pričakovanje. 
V osmih dneh se zvrstijo naslednje antifone, pri čemer se 
vsaka izmed njih začne z odpevom: O Modrost, O Gospod 
in Voditelj, O korenina Jesejeva, O ključ Davidov, O Vzha-
jajoči, O Kralj narodov ter O Emanuel. Te antifone pozna 
Cerkev že iz časa Amalarija iz Metza (+ 851 po Kr.), ki je 
predstavnik alegoričnega načina razlaganja bogoslužja.
Rimske O – antifone pripisujejo papežu Gregorju Velikemu 
(540–604 po Kr.) in tvorijo v akrostihu od zadaj naprej zani-
mivi besedi »ero cras«, (v bodoče bo … ali jutri bo …), izraz 

upanja, ki ga sedaj vsebuje antifona za zadnji dan devet-
dnevnice. Skratka, izraz novena. To je sveti čas pobožnega 
in veselega pričakovanja.

Pojma božična osemdnevnica ne smemo enačiti s pojmom 
božična osmina. Prva predstavlja neposredno pripravo na 
Božič, druga pa je obdobje osmih dni, ki jih v bogoslužju ob-
hajamo po Božiču.

SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKI (22.12.)
Mnogi rečejo: »Zapovedi ne potrebujem. Zadostuje mi moja 
vest, ki mi pove, kaj je prav in kaj narobe « …
Če bi to držalo, resnica ne bi obstajala, saj ne bi bilo nobe-
nega prav in narobe. Kajti nekdo bi po svoji vesti delal tako, 
drugi, ki se prav tako sklicuje na svojo vest, pa bi delal ravno 
nasprotno. Prvemu duhovniku bi se to, kar sem naredil, zdelo 
krasno, drugemu hudo narobe. Vest je sposobnost, da razli-
kujemo med dobrim in slabim, vendar na podlagi obstoječih 
norm in zapovedi. »Ne laži!« – to velja vedno in v vsakem 
primeru. Globlje gledano je vest torej sposobnost, da upo-
rabljam dane norme. Če sem torej nekoč slišal, da ne smem 
lagati, potem se v vsakdanu srečujem s situacijami, ko mo-
ram to uporabiti. Pri spovedi, h kateri si v teh dneh adventa 
še posebej povabljen, ti duhovnik pomaga prepoznati, kaj 
je res.
V dneh pred Božičem si vzemi čas in se ustavi v spovednici. 
To je priložnost, da se dobro pripraviš na praznik. In ne poza-
bi na besede papeža Frančiška: »Spovednica ni mučilnica. 
Bog ne čaka name, da bi me tepel, pač pa zato, da bi me 
blago sprejel.«

SVETI VEČERI (24.12., 31.12. in 5.1.) 
Ob svetih večerih, kličemo Božjega blagoslova nad vso hišo. Ob 
večernem zvonjenju Ave Marija, se družina zbere pri jaslicah ob 
molitvi. Takrat tudi pokropimo in pokadimo domove. Naj ne bo 
to le navada, ampak izraz naše vere v moč Božjega blagoslova 
in njegovega varstva. Kadilo in blagoslovljena voda bo na raz-
polago v cerkvi, oz. župnijski pisarni. 

BOŽIČ (25.12.) 
Božično praznovanje bomo začeli na sveti večer, 24.decembra, 
z večerno sveto mašo ob 18. uri, pri kateri se bomo zbrali ver-
niki župnijskega občestva. To je maša svetega večera, s katero 
vstopamo v skrivnost najlepše noči, v kateri nam je rojen Go-
spod. Po končanembogoslužju bomo s praznovanjem nadalje-
vali doma. Najprej bomo blagoslovili naše domove. Sledi pra-
znična večerja ter druženje ob jaslicah. 
Višek praznovanja je polnočna sveta maša. Vsi verniki, tudi 
otroci, se zberemo v cerkvi, da bomo priče najsvetejšemu tre-
nutku naše vere – rojstvu Božjega sina! Nihče ne sme zamuditi 
tega odrešenjskega dogodka! Na Sveti dan, bo dnevna praznič-
na maša ob 10. uri.

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Kako čudovito je vendar 
to. Najbogatejši v nebesih 
je najrevnejši na zemlji, 

in zakaj? Da bi revne nar-
edil bogate, si je Jezus že 
ob svojem rojstvu izbral 
revščino za svojo nevesto 

in krščansko ljubezen 
dal revščini za rejnico, 

ko je rekel: »Dajajte in se 
vam bo dalo. Resnično, 

povem vam, kar ste storili 
najmanjšemu, ste storili 

meni.«
O moji kristjani, kakšen 

čudež Božje ljubezni 
praznujemo danes. Bog 
je svet tako ljubil, da je 

dal svojega Sina. Kakšen 
dar hvaležne ljubezni 

naj mu za to prinesemo 
danes? Takole nam 

sporoča sam: »Resnično, 
povem vam, kar ste storili 
najmanjšemu, ste storili 

meni.«

(povzeto po bl. Antonu Mar-
tinu Slomšku, Prazniki – Od 

Božiča do Treh kraljev)

SVETNIK MESECA
17. december

JANEZ DE MATHA

Rojen je bil leta 1154 kot 
sin plemiške družine iz 
južne Francije. Po študiju 
na pariški univerzi je pre-
jel mašniško posvečenje. 
Tedaj je razodel, da je imel 
prikazen, v kateri je videl 
angela v belem oblačilu, 
s križem rdeče in modre 
barve na prsih, pri njego-
vih nogah pa sta bila dva 
sužnja, kristjana in mu-
slimana, ki sta prosila za 
pomoč. Janez je to prika-
zen razumel kot klic, naj 
pride na pomoč sužnjem, 
ki trpijo pod oblastjo mo-
hamedancev. To ga je 
spodbudilo, da je ustano-
vil Red presvete Trojice za 
reševanje jetnikov ali na 
kratko trinitarcev, ki je bil 
potrjen leta 1209. Redov-
na obleka njenih članov 
je bele barve, na njej pa je 
križ rdeče in modre barve. 
Janez de Matha je bil rešen 
zemeljskih vezi 17. decem-
bra 1213, ko obhajamo 
tudi njegov godovni dan. 
Nosi eno od najpogostejših 
imen na slovenskem, ven-
dar naši Janezi godujejo 
na različne dneve, tako so 
od današnjega godovnjaka 
pri nas bolj znani svetniki 
s tem imenom, kot so: sv. 
Janez Krstnik, Janez evan-
gelist, sv. Janez XXIII.,  in 
seveda svetnik današnje 
dobe:  sv. Janez Pavel II.  
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