
4. ADVENTNA NEDELJA    18. december 2022   št.: 4/II 

OTROK NI OČETOVA LAST  

Evangelist Matej na Jezusovo rojstvo gleda z očmi moškega, očeta. Za rojstvo 
otroka sta namreč vedno potrebna oba, oče in mati. Jožef je zaročen z Marijo. 
Ona pričakuje otroka. Ker otrok ni njegov, Jožef premišljuje, kako naj v tej situa-
ciji ravna. Po judovski postavi žensko zaradi izvenzakonske nosečnosti kaznuje-
jo s kamnanjem. Vendar Jožef Marijo ljubi. Nepredstavljivo mu je, da bi jo kam-
nali. Živeti želi pravično, to pomeni po judovski postavi, vendar ne tako, da bi mu 
bil zakon nad vsem. Pravičen želi biti tudi do Marije. Tako v svojem razmišljanju 
sklene, da se bo skrivaj ločil od nje. V središče tega zelo človeškega razmišlja-
nja poseže Gospodov angel, ki se Jožefu prikaže v sanjah in mu pojasni to, 
česar ta s svojim razumom ne more doumeti.  
»Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega 
Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil gre-
hov« (Mt 1,20–21). Otrok navsezadnje ni njegov. Od Svetega Duha je. Božji 
otrok je. Otrok ni nikoli očetova last. Očetova naloga je otroku dati ime. Z ime-
nom otroku izroča načrt, ki je nad njegovim življenjem. Oče otroka oblikuje. Z 
imenom in načinom, kako otroka nagovarja, iz otroka izvablja to, kar je vanj polo-
žil Bog. Jezusovo rojstvo izpolni obljubo preroka Izaija: »Glej, devica bo spočela 
in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z na-
mi« (Mt 1,23). V Jezusu bo Bog sam pri nas in z 
nami. Nikoli več ne bomo sami. Edinstveno, ki ga 
je Bog ustvaril v Jezusovem rojstvu, saj je Bog 
sam postal človek, osvetljuje tudi naše življenje. 
Pri rojstvu otroka ne gre nikoli le za človeško delo-
vanje, pač pa vedno tudi za Božje darilo. Bog vsa-
kemu otroku obljublja, da bo z njim. Tako nam 
Bog po otroku kaže delček svoje ljubezni in je v 
otroku tudi sam navzoč pri nas.   

A. Grün  

Božja beseda: 1. berilo: Iz 7,10-14; 2. berilo: Rim 1,1-7; evangelij: Mt 1,18-24 

OZNANILA 
župnij Trbovlje - sv. Martin, Trbovlje - sv. Marija, 

Hrastnik in Dol pri Hrastniku 



18. december 

4. ADVENTNA  

NEDELJA  
sv. Gacijan, škof  

8.00 
 
 

10.00 
 

8.00 
 
 

10.00 
 

Trbovlje - sv. Marija: za žive in rajne župljane 
za  Petra in Bogdana Zagoriška ter starše Mlinarič  
za zdravje in blagoslov v družini  
Trbovlje - sv. Martin: za  Franca Potiska  
za zdravje otrok in vnukinje  
Hrastnik: za  Viktorijo in Milana Kožarja  
za  Antona in Frančiško Kaše in sinova ter Martino in 
Franca Žolgarja 
Dol pri Hrastniku: za  Kajtnetove in Hafnerjeve  
za  Ivanko (obl.) ter Stanka in starše Lavriha in Ahčan 

Ponedeljek, 19. 12.  
sv. Urban III., papež  

19.00 
 

Trbovlje - sv. Marija: v čast Kristusu Kralju  
za  Silvo Medved  

Torek, 20. 12.  
sv. Evgen, mučenec  

18.00 
 

18.40 
19.00 

Dol pri Hrastniku: za  Zofijo Sivko (obl.), Anico Rome in 
družino Češnovar 
Trbovlje - sv. Marija: molitev večernic  
za  Ivana Avflliča, Alojza Salmiča, Slavi Grošelj in Obrezove 

Sreda, 21. 12. 
sv. Pater Kanizij,  

duhovnik in cerkveni učitelj  

17.00 
 

18.00 
19.00 

Dol pri Hrastniku: za  Franca Ornika  
v dober namen in za zdravje družine Antulović 
Hrastnik: za  Ladota Urigla 
Trbovlje - sv. Marija: za  Trudo Rota (obl.)  

Četrtek, 22. 12.  
Sv. Fančiška Cabrini,  

redovna ustanoviteljica  

18.00 
 

18.30 
19.00 

 

Hrastnik: za  Franca in Nežo Fidler  
za  Marto in Peregrina Gornika  

Trbovlje - sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved) 
za  Heleno Spende 
za vse  Pintaričeve  

Petek, 23. 12. 
sv. Janez Kancij, duhovnik  

19.00 
 

Trbovlje - sv. Martin: za  duhovnika Danijela Slatineka (obl.) 
za  Danico (30. dan) in Jožeta Rozina  

Sobota, 24. 12.  
sv. Adam in Eva, prastarša,  

SVETI VEČER  

20.00 

 

Hrastnik (maša božičnega večera):  za vse žive in  župljane 
iz župnije Kristusa Kralja  

25. december 

BOŽIČ 
Praznik Jezusovega 

rojstva 

00.00 

00.00 

00.00 

8.00 
 

10.00 
 

8.00 
 

10.00 

Dol pri Hrastniku: za  Franca Ornika  

Trbovlje - sv. Marija: za  Jožico Salmič Obrez  

Trbovlje - sv. Martin: za žive in  iz družine Zupančič  

Trbovlje - sv. Marija: za žive in rajne župljane 
za  iz družine Božič ter Ljudmilo in Martina Drnovška  
Trbovlje - sv. Martin: za  Dušana Petana in starše  
za  Hedviko Hribšek in sorodnike  
Hrastnik: za  Bogomilo in Alojza Drnovška ter Marijo in 
Franca Vidmajerja  
Dol pri Hrastniku: za  Rudolfa in Pavlo (obl.) Kačič  

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje - sv. Martin, Trbovlje - sv. Marija,  
Hrastnik in Dol pri Hrastniku  



Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale  
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.  

OBVESTILA 

Če poznate bolnike, ki bi pred prazniki še želeli prejeti zakramente, prosim to sporočite 
župniku ali vikarju.  

V petek smo začeli z božično devetdnevnico, ki je združena s sv. mašo. To je duhovna 
priprava na božično praznovanje h kateri smo vabljeni vsi, še prav posebej pa veroučen-
ci, ki naj k devetdnevnici pridejo vsaj enkrat do božiča.  

V adventu smo vabljeni k sv. spovedi. Otroci so spoved že imeli v času verouka, ostali 
pa imamo možnost pred ali po sv. mašah. Prosim, da s sv. spovedjo ne čakamo na zad-
nje dni pred božičem.  

Danes (18. 12.) skavti med nas prinašajo LUČ MIRU IZ BETLEHEMA. Plamen lahko 
dobite po vseh sv. mašah. Prostovoljni prispevki so letos namenjeni šolanju otrok na 
misijonu v Liberiji in skavtom.  

Na voljo vam je Marijanski (3 €) in stenski koledar (0,70 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).  
 

Trbovlje - sv. Martin 

Pol ure pred polnočno sv. mašo bo božičnica. Lepo vabljeni.  

Na god sv. Štefana, 26. decembra, bo sv. maša ob 10.00 pri sv. Katarini v Čečah. Po sv. 
maši bo blagoslov konj. Sv. maše pri sv. Martinu ta dan ne bo.  

 

Trbovlje - sv. Marija 

Pol ure pred polnočno sv. mašo bo božičnica. Lepo vabljeni.  

Za ozvočenje v cerkvi sv. Marije ste verniki iz Trbovelj darovali 1.497 €, verniki iz Hrastni-
ka pa 50 €. Skupen strošek novega ozvočenja je slabih 5.400 €. Hvala za vaše darove.  

 

Hrastnik 

Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.  

V sredo, 28. decembra, ob 18. uri vabljeni na blagoslov jaslic pri Laznikovih.  
 

Dol pri Hrastniku 

Zavetnik cerkve v Turju je sv. Štefan, zato bo 26. decembra, na god sv. Štefana sv. 
maša v Turju ob 10.00. Tudi na ta praznični dan ste lepo vabljeni k sv. maši.  

Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz Marnega. Za prihodnji teden 
prosimo vernike iz Brnice. Prosimo tudi za mah za izdelavo jaslic. Hvala za vašo skrb za 
urejenost župnijske cerkve.  
 

Stroški obnove duhovniškega groba na Dolu so znesli 3.100 €. Do sedaj ste v ta 
namen verniki iz Dola darovali 1.405 €. V cerkvi na Dolu je nabiralnik kamor lahko 
oddate svoj dar ali ga oddate gospe Magdi oz. kateremu od duhovnikov. V Hrastniku 
lahko svoj dar oddate Olgi ali Alešu po sv. maši ob izhodu iz cerkve. V Hrastniku ste 
darovali 325 €. Hvala.  



Za interno uporabo izdale Župnije Trbovlje - sv. Martin (Trg Franca Fakina 31),  
Trbovlje - sv. Marija  (Ul. 1. junija 13), Hrastnik (Log 6) in Dol pri Hrastniku (Trg borcev NOB 3).  

Matej Dečman: 041/388-145; Gregor Majcen: 031/696-804; e-mail: matej.decman@    gmail.com; 
splet: www.zupnija-trbovlje-martin.rkc.si. Odgovarja Matej Dečman, župnik.  

 

Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel …  
(prim.  Mt 1,20) 

Jožef, daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti. 
Moje sanje so uspeh, kariera, moč bogastvo, uživanje. 
Moje sanje so Herodovo sanje: da bi bil v središču vsega, da bi mogel ukloniti celo 
Boga svojim načrtom. 
 

Jožef, daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti. 
Tvoje sanje se srečajo z Bogom;  
omogočijo ti, da se pogovarjaš z njim,  
da ga vidiš navzočega v stvareh in dogodkih. 
Odprejo tvoje življenje za skrivnost. 
Odpreš oči in sprejmeš Marijo. 
Odpreš oči in sprejmeš Egipt. 
Odpreš oči in se naseliš v Nazaretu. 
Odpreš oči in sprejmeš Božje načrte. 
 

Jožef, daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti. 
V mojih sanjah sem vedno jaz v središču vsega, glasen, zahteven, vsiljiv.  
V tvojih sanjah je Bog. 
 

Jožef, pravični mož, tih, obziren in delaven, daj, da bom sanjal s teboj. Kakor ti.  

T. Lasconi, 365+ 1 dan s Teboj 
 

TU SEM IN TE PRIČAKUJEM  
 

Pridi, Gospod Jezus! Morda te mnogi ne pričakujejo več, v njihovih srcih ni prostora. 
Vendar si se ti, Gospod, neskončni Gospodar vesolja, naredil tako majhnega. 

Pridi, le pridi, Gospod, tudi če bi ne bilo nikogar, ki bi te pričakoval, sem tu in te  
pričakujem, pridi, Gospod Jezus!              

B. Ferrero, Božična devetdnevnica 

B E S E D A   Ž I V E G A   B O G A  

Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah prikazal  
Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k 

sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od  
Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo 
svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je 
izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spo-
čela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami.     (Mt 1,20–23)  


