
   

ŽUPNIJA TOMAJ
OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE 

BOŽIČ-GOSPODOVO ROJSTVO
26.12.2022	
PONEDELJEK		
SV.	ŠTEFAN,	mučenec

KRIŽ:10.00 + ANICA MILIČ, Križ 263 
(blagoslov vode in soli)

27.12.2022	
TOREK		
Janez,	apostol,	evangelist

obiskujem družine v Tomaju

28.12.2022	
SREDA	
Nedolžni	otroci

KAPELA:	
18.00 ++ PIPAN, Tomaj 44 

(obiskujem v Tomaju)
29.12.2022	
ČETRTEK	
B.osmina

KAPELA:	
18.00

PO OSEBNEM NAMENU, Tomaj 7 
(obiskujem v Tomaju)

30.12.2022	
PETEK	
Sveta	družina

KAPELA:	8.00 PO OSEBNEM NAMENU

31.12.2022	
SOBOTA	
B.osmina

						KRIŽ:	16.00	 V ZAHVALO ZA MILOSTI PRETEKLEGA 
LETA, Križ 193

01.02.2023	

NOVO	LETO	-	SV.	BOŽJA	
MATI	MARIJA

KA Z L J E	 o b	
8.30	
TOMAJ	ob	
10.00							

maša ni naročena 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ                                                     QR KODA ZA OZNANILA         

Beseda je meso postala in se naselila 
med nami 
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18)


V začetku je bila Beseda in Beseda je bila 
pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v 
začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in 
brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V 
njej je bilo življenje in življenje je bilo luč 
ljudi. In luč sveti v temí, a temà je ni 
sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; 

ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, 
da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. 
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo 
lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala 
moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz 
krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je meso 
postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga 
ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.

Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo 
prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove 
polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po 
Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče 
videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil.


Telefon: 041 649 617; Župnijska spletna  strani: https://zupnija-tomaj.rkc.si.  

TRR: SI56 1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel 
Vidrih, župnik; gabrijelvidrih1@gmail.com; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

Štev.53/LETO X.                                       25.december 2022 

VOŠČILO OB BOŽIČU

Tiha zimska noč, v zvoniku naznanja nam polnoč.
V štalci lučka gori,
večno lepa SVETA NOČ, spomine obudi.
Zakaj ob melodiji tej oko se orosi?
To Božič je, njegovo sporočilo vedno znova v srcu oživi.
Svetlo blestijo se zvezde nocoj,
zemlja v skrivnost je odeta,

dušam osamljenim dete Boga dala Devica je sveta.

Naj vam božični prazniki naklonijo notranji mir,
v novem letu pa veliko sreče, zdravja in božjega blagoslova.
(sestavila S.) 

https://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gvidrih@zupnijatomaj.si


RAZMIŠLJANJA

https://youtu.be/BcDtx3wob4o


S petkom, 16. decembra, se je 
začela devetdnevna priprava 
na božič, kar pomeni zadnjo 
tretjino adventnega časa. To 
obdobje imenujemo božična 
devetdnevnica, vendar bi bilo 
liturgično pravilno to obdobje 
imenovati osemdnevnica. 
Zakaj?

Kot pojasnjuje dr. Slavko 
Kranjc, profesor liturgike na 
ljubljanski teološki fakulteti, 
sklepno obdobje adventnega 
časa v Katoliški cerkvi 
začenjamo 17. decembra z 
božično osemdnevnico, ki 
predstavlja neposredno 
bogoslužno pripravo na božič. 
Sklepno obdobje adventnega 
časa v Katoliški cerkvi 
začenjamo 17. decembra z 
božično osemdnevnico, ki 
predstavlja neposredno 
bogoslužno pripravo na božič. 

Bogoslužna priprava v obliki 
osemdnevnice vernikom želi približati hrepenenje in pričakovanje 
Gospodovega rojstva. Pomembno vlogo in slovesni ton v tem času pri 
bogoslužju dajejo posebne antifone, imenovane tudi O – odpevi, ki so 
odpevi pred Marijinim slavospevom Magnificat (prim. Lk 1,47–55). Antifone 
razlagajo prispodobe iz bogate svetopisemske simbolike, ki napoveduje 
Jezusovo rojstvo. Njihov namen je pospešiti in spodbuditi veselo 
pričakovanje. V osmih dneh se zvrstijo naslednje antifone, pri čemer se 
vsaka izmed njih začne z odpevom: O Modrost, O Gospod in Voditelj, O 
korenina Jesejeva, O ključ Davidov, O Vzhajajoči, O Kralj narodov ter O 
Emanuel.

Pojma božična osemdnevnica ne smemo enačiti s pojmom božična 
osmina. Prva predstavlja neposredno pripravo na božič, druga pa je 
obdobje osmih dni, ki jih v bogoslužju obhajamo po božiču.

Liturgična navodila govorijo le o 
posebni pripravi na praznovanje 
Gospodovega rojstva. Ta priprava se 
začne 17. decembra in znaša le osem 
dni priprave. Ker je 24. decembra že 
sveti večer, se ta priprava praktično 
omeji na en teden. Prav temu tednu 
ustreza sedem spevov, ki se v 
latinščini imenujejo Antiphonae 
Majores ali O – antifone, tudi O – 

odpevi, saj se sleherna začne s črko 
»O«, s katero ob hrepenenju izražamo tudi začudenje.

Te antifone pozna Cerkev že iz časa Amalarija iz Metza (+ 851 po Kr.), ki je 
predstavnik alegoričnega načina razlaganja bogoslužja. O antifonah pravi 
takole: »Antiphonae, quae habent omnes O in capite, signum quoddam 
admirabile et investigabile ostendunt nobis in his diebus celebrari.« To so: O 
Sapientia, O Adonai, O radix Jesse; O clavis David, O Oriens, O Rex 
gentium, O Emmanuel, ki se v Molitvenem bogoslužju nahajajo pred 
Marijinim hvalospevom – Magnificat, pri maši pa stojijo kot vrstica pri aleluji. 
Tem sedmim antifonam je za 24. december dodana antifona iz prvih 
večernic praznika Gospodovega rojstva Cum ortus fuerit sol de caelo (Ko bo 
jutri sonce vzšlo, bomo videli najvišjega Kralja, ki prihaja …) tako, da jih je 
osem. Iz tega sledi, da gre za osemdnevno pripravo na praznik 
Gospodovega rojstva. Iz zgodovine razvoja bogoslužja vemo, da je rimski 
obred poznal le sedem O – antifon, medtem ko so druge Cerkve poznale 
podobne antifone in tudi več kot rimska Cerkev: devet ali celo dvanajst. Po 
tej različnosti se je kljub rimskim sedmim antifonam ustalil izraz novena kot 
priprava na praznik za razliko od octava, ki je osemdnevno praznovanje 
praznika.

Rimske O – antifone pripisujejo papežu Gregorju Velikemu (540–604 po Kr.) 
in tvorijo v akrostihu od zadaj naprej zanimivi besedi »ero cras«, (v bodoče 
bo … ali jutri bo …), izraz upanja, ki ga sedaj vsebuje antifona za zadnji 
dan devetdnevnice. Skratka, izraz novena ali devetdnevnica ima simbolni 
pomen. To je sveti čas pobožnega in veselega pričakovanja. Navadno je 
pobožnost božične osemdnevnice oz. devetdnevnice združena s sveto 
mašo. Vsak dan tega obdobja imamo tako določeno Božjo besedo, spev 
“Kralja, ki prihaja”, psalm “Veselite se nebesa”, pesem “Glasovi angelski z 
višin” ter psalm Moja duša z odpevi, ki so že opisani. Notni zapis in besedila 
lahko najdete TUKAJ.

V posnetku na začetku si lahko poslušate posnetek bogoslužja priprave na 
božič iz leta 2012 iz celjske stolnice, ki jo je vodil tedanji stolni kaplan David 
Zagorc, sedaj župnik v župniji Celje – Sv. Duh.

https://www.zupnija-recica.si/wp-content/uploads/2016/11/Bo%C5%BEi%C4%8Dna-devetdnevnica-list-z-besedili.pdf
https://youtu.be/BcDtx3wob4o

