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VESELITE SE, GOSPOD JE BLIZU
Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. 

Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, 
z zahvaljevanjem. (Flp 4,4-6)

Je veselje v tem, da si pripovedujemo šale? Tudi to je včasih dobro. Tako se ustvari lepo razpoloženje. 
Ampak od tega se ne da živeti. Je veselje v tem, da gremo na pijačo? Ob kozarčku se nam razveže jezik, 
poklepetamo, morda tudi zapojemo. Pa je to dovolj? Apostol Pavel je bil v rimski ječi. Čakal je na obsodbo, 
na smrtno kazen. Vseeno je pisal prvim kristjanom v grško mesto Filipe: »Ponavljam vam, veselite se.« 
Pravo veselje torej ni površno ali trenutno razpoloženje ali dobra volja. Veselje je nekaj globokega, 
duhovnega. Kot pravi neka pesem: »Sreča je v srcu ali pa je ni; // kdor to ve, bolj svobodno živi.«

Janez Krstnik je živel resno in zahtevno življenje. Oblačil se je v kameljo kožo. Jedel je kobilice. Ni 
si privoščil nobenega udobja in užitka. Kljub temu ali morda ravno zaradi tega je vedel, kje je ključ do 
pravega veselja. Polnost tega veselja vam želim v pričakovanju Gospoda, ki prihaja. Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
• Danes, 12. decembra, 3. adventna nedelja. V tem tednu bo spoved za 

veroučence. V četrtek se začne božična devetdnevnica.
• V petek, 17. decembra, večer Božjega usmiljenja: molitev, pesem, priložnost za sveto spoved v pripravi 

na božične praznike od 18.00 do 20.00 ure v župnijski cerkvi na Trsteniku. Lahko pridete kratko v tem 
času počastit Jezusa in opravit spoved. 

• Prihodnja nedelja, 19. decembra, 4. adventna. Po maši bodo skavti prinesli Betlehemsko lučko in jo 
boste lahko odnesli na domove. 

• V petek, 24. decembra, Sveti večer. Božičnica za otroke ob 17.00. Polnočnica ob 24.00.    
• V soboto, 25. decembra, BOŽIČ – Jezusovo rojstvo. Maši v Tenetišah ob 7.30, Trstenik ob 9.30. Zvečer 

ni maše. 
• Nedelja, 26. decembra, SVETA DRUŽINA, blagoslov vode, blagoslov otrok. 
• Adventna akcija: otroci naj prinesejo k Jezusu v jaslice svoje prihranke za lačne otroke. 
• Hvala za vaše prispevke za obnovitvena dela okrog cerkve. Se še priporočamo, da bomo lahko vse 

poplačali. 
• Ob smrti + Zofije Cuderman ste dali za maše: po dve Mehletovi, Ivanka in Marija ter Jožetovi prijatelji, 

devet vaščani Babnega vrta. Pet jih bo opravljenih v župnijski cerkvi, deset je oddanih v dom. Ob 
smrti + Janeza Križaja: dve maši Ribnikarjevi. Bog povrni! Pokojne priporočamo v molitvi. 

• Na voljo: Družina, Marijanski koledar 2,50 €. Lahko poravnate naročnino: Družina 130,-€; Ognjišče 
36,50€; Mohorjeve 51,-€.



NAMENI SVETIH MAŠ OD 12. DO 26. DECEMBRA 2021
Nedelja
730 Tenetiše
830

3. adventna nedelja
za + Katarino Rozman
za + Rozalijo Zupan

12. december

Ponedeljek
1800

Lucija, devica in mučenka
za + starše Franceta in Pavlo Košir, sestro Marjanco, brata Andreja in Joža 
za + Lucijo Bogataj

13. december

Torek
1800

Janez od Križa, cerkveni učitelj
za + Viktorja Javornika
za zdravje

14. december

Sreda
1800

Antonija, Krizina in druge drinske mučenke
za + mamo Cecilijo Teran, obl., Ludvika in Franca Pavca
za + Ivanko Sirc, obl.

15. december

Četrtek Adela, kraljica, začetek božične devetdnevnice 16. december
Petek Viviana, opatinja 17. december
Sobota
1900

Vunibald, opat
za + Ušlakarjeve in Prosenove
za + Franca in Marijo Dolenec

18. december

Nedelja
730 Tenetiše

830

4. adventna nedelja
za + starše Jalen in Volčič // za zakonsko skupino
za + Nado Lukanec
za + Jožeta Koširja // za + Hribarjeve

19. december

Ponedeljek
1800

Dominik, opat
za + Ivano Škofic

20. december

Torek
1800

Peter Kanizij, cerkveni učitelj
za + Vinka in Pavlo Perko, obl.

21. december

Sreda
1800

Frančiška, redovnica
za + Jožeta in Marijo Lombar, Vetrove, Vogarjeve, Brstnikove

22. december

Četrtek Janez Kancij, duhovnik 23. december
Petek
1700

2400

Adam in Eva, SVETI VEČER
za + Jožeta in Francko Gregorc
za + Jasno Kadivec

24. december

Sobota
730 Tenetiše

830

BOŽIČ – JEZUSOVO ROJSTVO
za + Petra Hribarja, obl., njegove starše in brata Milana
za + Anico Toporš in njene starše
za + Franca Pušarja, obl.
za + in žive župljane

25. december

Nedelja
730 Tenetiše
830

SVETA DRUŽINA
za + Janeza Križaja, 30. dan
za + Barbaro Lombar in Vogarjeve

26. december

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: Marta Smolko, Francka Škofic, Marinka Teran
Tenetiše: Romana Gregorc
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

24. december


