
Med	 sv.	mašo	 nas	 bo	 spremljala	 pevska	 skupina	 Sinaj	 ob	 18h	 ter	 Družinski	 pevski	
zbor	 ob	 24h.	 Pesmi	 bodo	 projecirane	 na	 platno	 za	 lažje	 spremljanje	 besedil	 in	
sodelovanje	s	petjem,	kajti	“kdor	poje,	2x	moli“.	Slavimo	Gospoda	s	petjem.	

Po	maši	ste	lepo	vabljeni	na	druženje	pred	cerkvijo	ob	čaju,	kuhanem	vinu	in	piškotih,	
ki	 ga	 pripravljajo	mozirski	 skavti.	 Takemu	druženju	 kristjani	 rečemo	 tudi	AGAPE,	 po	
starodavni	navadi	prve	Cerkve,	ki	se	je	zbirala	k	skupnim	obrokom	po	praznovanju	sv.	
maše	(“agape“	pomeni		v	stari	grščini	“bratska	ljubezen“).	

Povabljeni	 ste,	 da	 si,	 preden	 odidete	 iz	 cerkve,	 ogledate	 jaslice,	 tako	 tiste	 glavne	
pred	daritvenim	oltarjem	(pripravil	Anton	Vodovnik	iz	Lepe	Njive),	kot	tudi	jaslice	na		
vseh	oltarjih	v	cerkvi.	Darovanje	ob	jaslicah	je	namenjeno	župnijski	Karitas.	

Zahvala	 vsem,	 ki	 ste	 obogatili	 današnje	 bogoslužje	 in	 bratsko	 druženje	 s	 svojo	
prisotnostjo,	 vsem	 sodelujočim	 v	 bogoslužju	 z	 branjem,	 petjem	 in	 drugim	
sodelovanjem,	 vsem,	 ki	 skrbijo	 za	 urejenost	 cerkve,	 odraslim	 skavtom	 za	 okrasitev	
postavitev	lučk	in	mladim	skavtom	za	pripravo	druženja	po	sv.	maši.	

Ne	 pozabite,	 po	 novem	 letu	 bo	 novoletni	 hišni	 blagoslov,	 kjer	 vas	 bodo	 obiskali	
misjonarji	 našega	misijona	 2020.	 Vsi,	 ki	 ste	 doma	 v	Mozirju,	 se	 lahko	 za	 blagoslov	
prijavite	na	031	461	700	ali	sandikoren@gmail.com.	Spremljajte	oznanila	 in	spletno	
stran	župnije:	www.zupnija-mozirje.si	z	veliko	vsebinami	in	svežimi	informacijami.	

VSEM	BLAGOSLOVLJEN	IN	MIREN	BOŽIČNI	PRAZNIK.	SE	VIDIMO.	

POLNOČNICA 2019 V MOZIRJU



POLNOČNICA 2019 
Spoštovani,	 zbrani	 smo	 ob	 jaslicah,	 ob	 polnočnici,	 ko	
skupaj	praznujemo	Jezusovo	rojstvo,	Božič.	Ta	starodavni	
praznik	 nas	 popelje	 v	 Judejo	 v	mesto	 Betlehem,	 kjer	 je	
pred	 nekaj	 več	 kot	 2000	 leti	 bil	 v	 preprosti	 delavski	
družini,	 ki	 je	 prihajala	 iz	 Galileje,	 točneje	 iz	 mesteca	
Nazaret,	 rojen	 deček	 Jezus.	 Že	 ob	 njegovem	 rojstvu	 so	
mnoga	 znamenja	 pričala,	 da	 to	 ni	 navaden	otrok:	 svetla	
zvezda,	 ki	 se	 je	 nenadoma	 pojavila	 na	 nebu	 (najbrž	
komet);	 nagovor	 angelov	pastirjem;	 prihod	 treh	modrih	
iz	 vzhoda	 (praznik	 Svetih	 treh	 kraljev	 6.	 januarja);	
Herodov	 strah,	 da	 bo	 novorojeno	 dete	 prevzelo	 njegov	
prestol	 in	 posledično	 poboj	 betlehemskih	 otrok	 (spomin	 Nedolžnih	 otrok	 28.	
decembra)	in	nazadnje	še	starček	Simeon	in	prerokinja	Ana,	ki	sta	v	templju	slavila	
Boga,	ko	je	bil	Jezus	darovan	40	dni	po	rojstvu	(praznik	Svečnica	2.	februarja).	Vso	to	
praznovanje,	 ko	 se	 spominjamo	 Jezusovega	 rojstva	 in	 dogodkov	 ob	 njem	 nam	
sporoča,	 kar	 nam	 je	 bilo	 skozi	 kasnejše	 Jezusovo	 življenje,	 predvsem	 pa	 Njegovo	
trpljenje,	smrt	in	vstajenje	na	Veliko	noč	najbrž	l.	30	razodeto,	da	se	je	rodil	Božji	Sin,	
ki	je	bil	napovedovan	v	preroških	in	drugih	knjigah	Svetega	pisma	Stare	zaveze.	

Evangelij	po	Luku	nam	danes	tako	poroča	o	dogodkih	v	tisti	noči:	

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

Tiste	 dni	 je	 izšlo	 povelje	 cesarja	 Avgusta,	 naj	 se	 popiše	 ves	 svet.	 To	 je	 bilo	 prvo	
popisovanje,	 in	 sicer	 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	Galilìje,	iz	mesta	Názareta,	v	
Judêjo,	 v	 Davidovo	 mesto,	 ki	 se	 imenuje	 Bêtlehem,	 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	velíko	veselje,	ki	bo	za	vse	ljudstvo.	Danes	se	vam	je	v	

Davidovem	mestu	rodil	Odrešenik,	ki	 je	Kristus,	
Gospod.	 To	 vam	 bo	 v	 znamenje:	 našli	 boste	
dete,	 v	 plenice	 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.«	

MAŠNE	MOLITVE	(ki	se	ne	pojejo):		

KESANJE	
Vsemogočnemu	 Bogu	 in	 vam,	 bratje	 in	 sestre,	 priznam,	 da	 sem	 grešil	 v	 mislih,	
besedah	in	dejanju,	mnogo	dobrega	opustil	 in	slabega	storil.	Žal	mi	je,	zelo	mi	je	žal.	
Zato	 prosim	 sveto	 Devico	 Marijo,	 vse	 angele	 in	 svetnike	 in	 tudi	 vas,	 prosite	 zame	
Boga,	nebeškega	Očeta.	

VERA	
Verujem	v	enega	Boga,	Očeta	vsemogočnega,	stvarnika	nebes	in	zemlje,	vseh	vidnih	
in	nevidnih	stvari.	In	v	enega	Gospoda	Jezusa	Kristusa,	edinorojenega	Sina	božjega;	ki	
je	iz	Očeta	rojen	pred	vsemi	veki	in	je	Bog	od	Boga,	luč	od	luči,	pravi	Bog	od	pravega	
Boga;	rojen,	ne	ustvarjen,	enega	bistva	z	Očetom,	in	 je	po	njem	vse	ustvarjeno;	ki	 je	
zaradi	nas	ljudi	in	zaradi	našega	zveličanja	prišel	iz	nebes.	In	se	je	utelesil	po	Svetem	
Duhu	iz	Marije	Device	in	postal	človek.	Bil	je	tudi	križan	za	nas,	pod	Poncijem	Pilatom	
je	trpel	in	bil	v	grob	položen.	In	tretji	dan	je	od	mrtvih	vstal,	po	pričevanju	Pisma.	In	je	
šel	v	nebesa,	 sedi	na	desnici	Očetovi.	 In	bo	spet	prišel	v	 slavi	 sodit	žive	 in	mrtve;	 in	
njegovemu	kraljestvu	ne	bo	konca.	In	v	Svetega	Duha,	Gospoda,	ki	oživlja;	ki	izhaja	iz	
Očeta	in	Sina;	ki	ga	z	Očetom	in	Sinom	molimo	in	slavimo;	ki	je	govoril	po	prerokih.	In	
v	eno,	sveto,	katoliško	in	apostolsko	Cerkev.	Priznavam	en	krst	v	odpuščanje	grehov.	
In	pričakujem	vstajenja	mrtvih	in	življenja	v	prihodnjem	veku.	Amen	

PRED	OBHAJILOM	
Gospod,	nisem	vreden,	da	prideš	k	meni,	ampak	reci	le	besedo	in	ozdravljena	bo	moja	
duša.	

OBHAJILO	
Vsak	 kristjan,	 ki	 je	 bil	 pri	 1.	 sv.	 obhajilu,	 je	 lepo	 povabljen,	 da	 pri	 vsaki	 sv.	 maši	
pristopi	k	prejemu	sv.	obhajila,	če	veruje	v	Jezusa	in	ga	sprejema	za	svojega	Gospoda	
in	Boga.	Obhajilo	spoštljivo	prejmemo	na	roke	ali	na	usta	(jezik).	

MOLITEV	ZA	MISIJON	2020	
Moj	Bog,	
verujem	Vate,	
molim	Te,	upam	Vate	
in	Te	ljubim	nadvse.	
Prosim	Te	odpuščanja	za	tiste,	
ki	ne	verujejo,	ne	molijo,		
ne	upajo	in	Te	ne	ljubijo.	
Amen.


