
OZNANILA 
4. ADVENTNA NEDELJA 

20. 12. 2020 
GODOVI:  

Ponedeljek (21. 12.): sv. Peter Kanizij, duhovnik; božična devetdnevnica 
Torek (22. 12.):  sv. Frančiška Cabrini, redovnica; božična devetdnevnica 
Sreda (23. 12.): sv. Janez Kancij, duhovnik; božične devetdnevnice 
Četrtek (24. 12.): sv. Adam in Eva; ob 17.30 - božičnica za otroke 
Petek (25. 12.): BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO: sv. maše: 24.00 polnočnica; ob 7.00 – 

zorna (pastirska) maša; ob 9.30 – dnevna maša. 
Sobota (26. 12.): sv. Štefan, diakon, mučenec; sv. maše ob 7.00 in 9.30. 

  Nedelja (27.12.) NEDELJA SVETE DRUŽINE – sv. maše: ob 7.00, 9.30; Goduje sv. 
Janez, apostol in evangelist. 

  Betlehemska luč miru. Dne, 24. decembra dopoldan bo Luč miru prišla v župnijsko cerkev v 

Veržeju, v kapelico v Bunčane in v kapelico v Banovcih.  

Kdor bo želel prejeti Luč miru, naj prinese svečko s seboj in jo prižge v cerkvi ali kapelici. Na 

samem kraju ne bo sveč za Betlehemsko luč miru. Animatorji bodo poskrbeli, da bo ves dan 

(24. decembra) na teh treh krajih gorela Betlehemska luč miru. 
BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO - sv. maše: ob 24.00 – polnočnica, ob 7.00 – zorna 
maša, ob 9,30 dnevna maša. Polnočnico in dnevno mašo bomo prenašali po spletu. 
Vse maše naj bi bile brez ljudstva. 
 Prepoved druženja velja do 29. decembra. Koledniki vas bodo lahko obiskali po tem 
datumu. Darovi, ki jih boste podarili so za slovenske misijonarje. 

Na god sv. Štefana bo blagoslov vode pri pri maši ob 9.30. 
Na god sv. Janeza (27.12.) bo pri maši blagoslov vina. 
Priložnost za božično sv. spoved je vsak dan od 17.00 do 18.00 ure, v nedeljo pa pol 
ure pred in med mašo. Kdor bi želel drug termin, naj pokliče po telefonu: župnik 041 
231.918; g. Duh 031 725.017; g. Peter 040 360.729; g. Bajzek 030 704.200;  g. Primož 041 
691.070. 
 Navodila za bogoslužno obhajanje božičnih praznikov v  mariborski metropoliji. 

Vlada RS je 16. decembra 2020 izdala preklic nekaterih določb glede zbiranja vernikov v cerkvah ali kapelah, 

vendar so še vedno v veljavi strogi varnostni ukrepi za zajezitev epidemije. Epidemiološka slika glede 

okužbe s COVID-19 je na območju mariborske metropolije slaba.  

Da bi varovali zdravje ljudi, smo se voditelji vseh treh škofij po posvetovanju z duhovniki odločili, da svete 

maše v vseh cerkvah ali kapelah metropolije do nadaljnjega škofje in duhovniki še naprej obhajamo brez 

navzočnosti vernikov. 

Verniki so povabljeni, da obhajanje svete maše spremljajo po televiziji, radiu in drugih elektronskih medijih. 

Po sveti maši so povabljeni k svetemu obhajilu, za prejem katerega se dogovorijo z duhovnikom.  

Dovoljena je tudi individualna duhovna oskrba, se pravi, da verniki lahko po vnaprejšnjem dogovoru z 

duhovnikom opravijo sveto spoved, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih določb.  

Po praznikih bomo ponovno proučili epidemiološko stanje, in na temelju tega sprejeli odločitev glede 

obhajanja svetih maš z udeležbo vernikov.  

Letošnji božič bo »betlehemski«, saj ob Jezusu ne bo množic, kakor jih ni bilo v hlevu ob njegovem rojstvu. 

Jezusa pa s postavitvijo jaslic, z molitvijo in branjem Božje besede povabimo na svoje domove in On bo 

okrepil naša srca ter naredil, da bo tudi letos zvenela angelska pesem: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir 

ljudem, ki so blage volje. 

                                                                                       Msgr. Alojzij Cvikl D.J., mariborski nadškof metropolit  

 Msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof 

g. Rok Metličar, škofijski upravitelj škofije Celje 

 



SPORED SVETIH MAŠ 
4. ADVENTNA NEDELJA 

20. 12. 2020 
 

4. ADVENTNA 

NEDELJA 

20. 

DECEMBER 

  7.00 

  9.30 

 
 

Za župljane 

+ Milan Seršen (dar družine Jerebic iz Križevec) 

+ Pepca (Jožica) Bogataj, greg. 

Po namenu darovalca 

PONEDELJEK 

21. 

DECEMBER 

      17.30  + Pepca (Jožica) Bogataj, greg. 

 + Jožefa Lubi 

+ Anton Kapun (dar Marjance H.)                

TOREK 

22. 

DECEMBER 

  7.30 

17.30 

 

 + Pepca (Jožica) Bogataj, greg. (začetek) 

 + Frank in Helena Horvat in dvojni starši 

 + Alojzija in Jožef Seršen, obl. 

SREDA 

23.  

DECEMBER 

  7.30   

 

17.30 

+ Pepca (Jožica) Bogataj, greg. 

++ Bajzekovi 

+ Jožef Štumpf 

++ starši Mesarič in sestra Elica in ++ starši 

Golinar in brat Jože  
 

ČETRTEK 

24. 

DECEMBER 

  7.30 
Sveti večer 

17.30 

+ Pepca (Jožica) Bogataj, greg. 

 

+ Franc Zadravec    

 

PETEK 

25. 

DECEMBER 

   BOŽIČ 

24.00 

7.00 

9.30 

GOSPODOVO ROJSTVO 

+ Anton in Marija Šonaja in vsi ++ Mauzerjevi 

Za župljane // + Pepca (Jožica) Bogataj, greg. 

+ Janko Žunič, obl. (Jelka Sobočan z družino) 

SOBOTA 

26. 

DECEMBER 

  7.00 

     

9.30 

+ Ana Horvat (dar Marjana Koroša z družino) 

+ Pepca (Jožica) Bogataj, greg.    

+ Štefan Maučec in dvojni starši                    

NEDELJA 

SV. DRUŽINE 

27. DECEMBER 
Sv. Janez, apostol 

7.00 

9.30 

    

Za župljane 

+ Alojz in Viktorija Prelog 

+ Pepca (Jožica) Bogataj, gregorijanska 

Po namenu darovalca 

 

 
 

 


