
 
Strojna – 4. adventna nedelja 

/18. december 2022/ 
 

 

• Verouk je ta teden redno. 
• Hvala skavtom, ki so danes prinesli Luč miru iz Betlehema. Ponesite Luč miru na svoje 

domove, naj bo znamenje, da Vas s svojim blagoslovom spremlja novorojeni Odrešenik. 
• V soboto, 24. decembra, sveti večer. Zvečer ob 22:00 uri »božična sv. maša«. Po sv. maši 

vabi ansambel Hopla na kratki božični koncert. Lepo vabljeni.  Na sveti večer je lepa 
navada, da družina blagoslovi svoj dom. Ob božičnem prazniku blagoslovite svoj dom z 
blagoslovljeno vodo in kadilom.  

• V nedeljo, 25. decembra, na zapovedan praznik Gospodovega rojstva – BOŽIČ sv. 
maša ob 11.00. Pri praznični sv. maši bomo blagoslovili otroke, ter sol, vodo in vino v čast 
sv. Štefanu, prvemu mučencu in sv. Janezu, apostolu in evangelistu. 

• Na nedeljo Jezusovega krsta, 8. januarja 2023, bo pri sv. maši prepeval MoPZ - 
ŠENTANELSKI PAVRI. 

• Prosimo, da obnovite naročnino za verski tisk za leto 2023. Ognjišče – preko župnije 
37,40, po pošti pa 38,90€. Družina – 149€ do 31. januarja, kasneje 166,40€. Misijonska 
obzorja nespremenjeno 9€. Prijatelj - 15€, en izvod pa 2,50€. 

• V zakristiji lahko dobite družinski koledar, cena 1,00€, pratiko, cena 6,90€ ter marijanski 
koledar, cena 3,00€., kadilo 20g 1,50€, oglje + kadilo 3.50€, samo oglje (3x)2.00€ 

• V soboto, 17. decembra 2022, je v mariborskem Kliničnem centru daritev svojega 
zemeljskega in duhovniškega življenja izročil Gospodu in prešel v večnost 
zlatomašnik ANTON ŠTEKL.  Slovo od pokojnega duhovnika bo v torek, 20. 
decembra 2022: Ob 8. uri zjutraj bo položen na mrtvaški oder v župnijski cerkvi sv. 
Egidija na Ravnah na Koroškem, isti dan bo tam, ob 13. uri, pogrebna sv. maša 
(somaševanje) in nato pogreb na pokopališču pri sv. Barbari na Prevaljah. 

 

 
 

 18. december  

 4. adventna nedela  
Ob 11.00 uri: 

Za Janeževega očeta Tomaža (53) 

 
 
   

24.  DECEMBER 

Sobota – sveti večer 
Adam in Eva 

Ob 22.00 uri: 
Za Srečka in Aleša Časa in vse pri 

Reberniku umrle (50) 

 25.  DECEMBER 

Nedelja 
BOŽIČ – Gospodovo rojstvo 

Ob 11.00 uri: 
Za Ivana Kotnika in Marijo (43) 

 Za Marijo Rebernik (51) 
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