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To je znamenje za vas 

 

 
 

Našli boste dete v plenice povito 

 

 

SLOVENSKA SKUPNOST ROJANSKE ŽUPNIJE 

SV. MOHORJA IN FORTUNATA 

 

 

 
 

 

 
  



ADVENT IN BOŽIČ ZA SLOVENSKO SKUPNOST 

V ROJANSKI ŽUPNIJI 
 

OBVESTILA ZA ADVENTNI ČAS 
 

Vsako soboto ob 8.30 rožni venec z razmišljanjem. Ob 9. uri sv. maša. 
 

Sv. spoved 
 

G. Bajzek: ob sobotah zjutraj od 9.30 do 11.00 in 

                  na božično vigilijo zjutraj od 9.30 do 11.30 
 

SV. MAŠE OB PRAZNIKIH 
 

Polnočnica - 24 decembra: ob 22. uri 
 

Božična sv.maša (po radiu) - 25 decembra: ob 9. uri 
 

Sv. Štefan – 26 decembra: ob 9. uri 
 

Novoletna sv. maša (po radiu) - 1. januarja: ob 9. uri 
 

Sv. Trije Kralji (po radiu) - 6. januarja: ob 9. uri 
 

DRUGI DOGODKI OB BOŽIČNIH PRAZNIKIH 
 

V petek, 16. decembra, ob 17. uri:  

Božično predavanje g. Bajzeka v Marijinem domu 
 

V petek, 6. januarja, ob 16. uri:  

VESELO PRAZNIČNO POPOLDNE, družabno srečanje v 

Marijinem domu s tombolo, glasbo in prigrizkom 

 

MOLITEV ZA ADVENTNI ČAS 

  »Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte 

njegove steze! Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in naj se 

zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj bodo 

gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.« 

 

  Kako v meni odmevajo te besede?  
 

  Gospod, Ti želiš, da pripravimo tvojo pot v svojem 

življenju.Toda kako? Čeprav imam včasih obilo idej in moči, mi 

te večkrat pojenjajo. Tudi moje misli niso vedno dovolj čiste in 

jasne, zato potrebujem Tvojo pomoč. 
 

  Ti v resnici napolnjuješ moje doline in praznine življenja, 

znižuješ napuh in greh. Želiš naravnati moja kriva pota ter 

ozdraviti in olepšati kar je v meni razkopano in ranjeno. 
 

  Tvoj prihod in Tvoja daritev na križu, Tvoja smrt in vstajenje so 

odprli pot v življenje, v veselje, v Vstajenje. Pomagaj mi, Gospod, 

da dosežem Božje odrešenje. 
 

  Hvala Ti, ker si ob meni. 

 

 

 

 

 

  



BLAGOSLOV JASLIC IN DOMA 
Navada, da na božični večer blagoslovimo naš dam, 

kot so jo ohranjali naši verni starši in nonoti, se žal z 

leti vedno bolj izgublja. Lepo bi bilo, ko bi s tem 

običajem družine nadaljevale, saj verni človek pri 

tem obredu globoko doživlja božično skrivnost. 
 

Pa poglejmo, kakšen je najlepši obred božičnega blagoslova doma.  
 

Na božični večer (lahko tudi na Silvestrovo ali na Sv. Tri Kralje) se družina 

zbere pri jaslicah. Pripravimo blagoslovljeno vodo (če imamo, lahko tudi 

oglje in kadilo. V tem primeru prižgemo ogljiček in damo malo kadila.) 
 

Najprej zapojemo božično pesem, nato se prekrižamo:  

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
 

Družinski član prebere odlomek iz svetega pisma. 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,1-14) 
 

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To 
popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v 
Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel 
iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje 
Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z 
Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji 
dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila 
in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. 
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri 
svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je 
obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, 
oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v 
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v 
znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je 
bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: 
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 

Sledijo prošnje: 

  Uvod: Nocoj še posebej čutimo božjo dobroto in ljubezen. Polni veselja,    

             da je Jezus med nami, v naši družini, prosimo: 

1. Jezus, hvala za našo družino. Prosimo te, da bi se dobro 
razumeli, si pomagali in tudi odpuščali naše napake. 

  Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas. 

2. Jezus, daj, da bi odrasli imeli zaposlitev, da bi mladi in 
otroci  radi hodili v šolo in napredovali v znanju in modrosti. 

3. Jezus, pomagaj vsem trpečim in bolnim, naj čutijo, da si 
prišel  tudi v njihovo življenje in jim lajšaj preizkušnje. 

4. Jezus, odpri nam oči srca, da bomo videli človeka v težavah 
in  mu znali in hoteli pomagati. 

5. Za našo župnijo, blagoslovi vse ljudi, ki v njej prebivamo, 
naj  med nami raste spoštovanje, dobrota in ponižnost. 

6. Jezus, prosimo te tudi za naše pokojne sorodnike. Naj se 
večno       veselijo tvoje družbe. 

  Lahko dodamo tudi osebne prošnje.... 

  Molimo: Oče naš..., Zdrava Marija..., Slava Očetu... 

  En član družine moli blagoslov: (na božični večer) 

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo zbrani 
v družini. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo srečni, da smo skupaj 
na dan rojstva tvojega Sina Jezusa. Priznavamo ga za svojega Boga in 
Odrešenika in te skupaj z njim slavimo. Prosimo te, blagoslovi te jaslice, 
našo družino in dom. Naj bo to kraj veselja in miru. Naj v našem domu 
vladajo ljubezen, odpuščanje, požrtvovalnost, delavnost, veselje in 
upanje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. Tvoj 
blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo 
hvalili in slavili. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

  Na koncu še zapojemo božično pesem in pokropimo stanovanje z blagoslovljeno 

  vodo. Lahko tudi pokadimo in še zapojemo 

 

 
  



BOŽIČNE PESMI 

 

1. Glej, zvezdice božje migljajo lepo, odprto široko je 

sveto nebo. Duhovi nebeški se z raja vrste, prepevajo 

slavo, na zemljo hie. 

2. Obljuba predavna postala je res, Zveličar je rojen ljudem 

iz nebes. Pri ubogih pastircih na slami leži, si revščino 

izvoli, ponižnost uči. 

3. O srečne dušice, ki njega dobe, z nebeško tolažbo jim 

polni srce; le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno 

odkrijmo mu rane srca. 

 

1. Kaj se vam zdi pastirci vi, al' ste kaj slišali? Oj srečni 

čas: veselja glas z nebes doni do nas. »Bogu naj čast v 

višavah bo, tako, čuj, angelci pojo, in mir naj dobrim bo 

ljudem po širnem svetu vsem!« 

2. Za glasom tem jaz hitro grem tja v mesto Betlehem. Kar 

videl sem in čul bom tam naznanim, bratje, vam. A glejte 

noč, kako žari, kako žeri opolnoči! Veliko čudo se godi: 

Mesija se rodi! 

3. Naj bo povsod tvoj rojstni god počeščen, o Gospod! 

Počeščen ti, ki prišel si odrešit vse ljudi! Tako nam tu 

živeti daj, da pridemo kdaj v sveti raj, tam hvalo peli bolj 

kot zdaj ti bomo vekomaj! 

 

1. Poslušajte, vsi ljudje, sveti Jožef v mesto gre. Sveti 

Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem. 

2. Ko pa v mesto prideta, prenočišča iščeta. »Oj, ti mesto 

betlehemsko, da nas nočeš prenočit?« 

3. Sveti Jožef govori: »Za večerjo me skrbi.« Pa Marija ga 

tolaži: »Saj večerje treba ni.« 

4. Za ročico jo drži, na oslička posadi. Potlej gresta ven iz 

mesta, ven iz mesta Betlehem. 

5. Ko pa iz mesta prideta, bajtico zagledata. Tam na 

gmajn'ci, v revni štal'ci je rodila Jezusa. 

6. Zdaj poglejmo vsi v nebo, kako zvezde sevajo. Oj, te 

zvezde betlehemske: milosti nam trosijo. 

7. Vsi zapojmo iz srca v slavo Jezusa Boga! Da nam dete 

betlehemsko blagoslov svoj sveti da. 

 

1. Sveta noč, blažena noč! Vse že spi, je polnoč, le Devica 

z Jožefom tam v hlevcu var'je Detece nam. Spavaj, Dete 

sladko. 

2. Sveta noč, blažena noč! Prišla je nam pomoč; Dete božje 

v jaslih leži, grešni zemlji radost deli, rojen je Rešenik. 

3. Sveta noč, blažena noč! Radostno pevajoč angeli 

Gospoda slave, mir ljudem na zemlji žele: človek zdaj si 

otet.  

 

 


