
IZREDNA OZNANILA ŠT. 10  ---   20. 12. 2020 
4. adventna nedelja 

 
 

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI 
21. - 27. december 2020 

 
ponedeljek 
21. 12. 

Peter Kanizij, duhovnik 
dopoldne obhajanje bolnikov PR - 18.00 + Neža in Ludvik Šilc, obl. 

torek 
22. 12. Hunger, škof PR - 18.00 + Matíčevi 

sreda 
23. 12. Janez Kancij, duhovnik PR - 18.00 + Lombarjevi (Nova vas) 

+ Andrej Kozelj, 30. dan 
četrtek 
24.12. 

Irmina, devica 
1. sveti večer 

PR - 18.00 + Ivan Avsec, obl. 
PR - 24.00 za župljane 

nedelja 
25. 12. 

BOŽIČ 
Jezusovo rojstvo 

PR - 8.00 v zahvalo, + starši Gregorc 
PR - 9.00 + starši Povšnar in Neža Zlatnar 
PR - 10.00 + Zupan (Sr. Bela 35) 

sobota 
26.12. Štefan, diakon in mučenec 

PR - 8.00 + Frančiška, Janez in Ivan Jamnik 
PR - 10.00 + Jožef Rozman 

nedelja 
27. 12. Nedelja Svete Družine 

PR - 7.00 za župljane 
PR - 8.30 + Majerčkovi (Pungart) 
PR - 10.00 + družini Rehberger in Pipp 

 
 

ZAHVALA:  
 Otrokom, ki izdelujete ovčke za preddvorske jaslice; 
 vsem, ki se s pomočjo adventnega koledarja pripravljate na božič 

(hranilnike prinesite pred oltar na 3. sveti dan, god Svetih treh kraljev); 
 vsem za razumevanje posebnosti letošnjega božiča; 
 vsem, ki željni Boga obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za 

trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu; 
 vsem, ki darujete za župnijske potrebe, ob božiču posebej za naše zvonove. 

 
Bog povrni! 

 
 

 
TA TEDEN - od 21. do 27. decembra 2020 

 Slovenski škofje so 18. decembra 2020 pozdravili odlok Vlade RS o 
začasni omejitvi kolektivnega uresničevanje verske svobode v 
Republiki Sloveniji z dne 16. decembra 2020 in odpravo prepovedi 
verskih obredov. Obenem so sprejeli nova Navodila slovenskih škofov 
za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19. Škofje so 
sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali 
epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi 
teh podatkov je posamezni škof ordinarij za svojo škofijo sprejel 
odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom. 



 NOVA NAVODILA ZA OBHAJANJE SVETIH MAŠ. Duhovniku ni potrebno, 
da sam mašuje, vendar je v cerkvi število vernikov omejeno na eno 
osebo ali družino ali gospodinjstvo na 30 m2 površine, potrebna je 
medsebojna razdalja, razkuževanje, tudi duhovnik mora ves čas nositi 
masko, božične maše z ljudstvom na sveti večer po 20.00 niso 
dovoljene. Župniku je podeljena presoja, da odloči način prisotnosti 
omejenega števila vernikov pri svetih mašah. 

 PRISOTNOST. Po posvetovanju z duhovniki in premisleku sem se v 
izogib zmedi odločil, da naj imajo prednost v udeležbi pri svetih mašah 
sorodniki pokojnih, za katere se takrat mašuje oziroma naročnik 
mašnega namena. Vsaj uro prej me eden od njih zagotovo pokliče/se 
zglasi v župnišču za potrditev prisotnosti. Za vse ostale zaenkrat 
velja dosedanja praksa vsakodnevnega podeljevanja svetega obhajila; 
med tednom po svetih mašah (od 18.30 do 19.00), v nedeljo in za 
božič od 11.00 do 12.00, na god sv. Štefana 26.12. od 10.30 do 
11.00. Svete maše spremljate po televiziji in radiu. 

 Svete maše bodo še naprej samo v župnijski cerkvi. 
 Božična sveta spoved.

 Župnijska cerkev se vsakodnevno odpira za prejem svetega obhajila 
in osebno molitev. 

 Na voljo bom v cerkvi: 4. adventna nedelja od 
12.00 naprej; ponedeljek (21.12.) od 18.45; torek in sreda (22. in 
23.12.) od 11.00 do 12.00 in od 16.00 do 17.00. Lahko se 
dogovorimo tudi za kateri drugi termin. 

 Uradne ure v tem tednu: v ponedeljek od 16.30 do 17.30, torek in 
sreda od 10.00 do 10.30 in ob 19.00. 

 V župnišču je na voljo: Pratika 2021 (6,50 €), Marijanski koledar 
(2.50 €), namizni koledar s spiralo (6,50 €), koledar z luknjo (5,90 €), 
stenski listni koledar (0,70 €), komplet kadilo in oglje (2,00 €), 
blagoslovljena voda v steklenički. 

 Veroučenci bodo preko staršev tudi na začetku prazničnega tedna 
prejeli navodilo za domačo nalogo – konkretno povabilo za 
praznovanje božiča.  

 Ponovno vabilo naših skavtov. »Vaše izdelke – svojo ovčko - lahko 
prinesete in položite v narejene jaslice v župnijski cerkvi Sv. Petra v 
Preddvoru, v terminih obhajila:na 4. adventno nedeljo, 20. decembra 
med 11.00 in 12.00, od ponedeljka do četrtka (21. - 24. decembra) 
med 18.30 in 19.00.« Vse  napotke in še več veroučenci osebno in na 
spletni strani župnije v posebni prilogi iz preteklega tedna. Hvala za 
sodelovanje! 

 Betlehemska luč. »Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas je le 
pokazal, kakšen je v resnici. Daleč smo si, že dolgo, in si od strahu ne 
upamo priti bližje«, so zapisali naši skavti v letošnji poslanici in dodali: 
»Luč miru iz Betlehema bomo letos prinesli tako kot vsako leto, vendar 
bo prispela neopazno v vsako cerkev v nedeljo 20. 12. Na voljo za 
prevzem vam  bo v času obhajil v naši cerkvi, lahko pa nam  pišete 
na preddvor1@gmail.com, kjer se lahko dogovorite za brezkontaktno 
dostavo na dom, v sredo 23. 12. Plamen vam bo na voljo vsaj do božiča. 
Prevzemna mesta si lahko ogledate na FB strani Preddvor 1.Prostovoljni 
prispevki bodo namenjeni neprofitni organizaciji Lunina vila, združenju 
LebaneseGirlScoutAssociation in dobrodelnemu Skladu sv. Lucije.« 
 

mailto:preddvor1@gmail.com�


 
 

nedelja (20. december), 4. adventna 
 Svete maše v Preddvoru po običajnem redu; ob 7.00, 8.30 in 10.00. 

Pri svetih mašah po predhodnemu klicu prisotni darovalci mašnega 
namena. 

 Cerkev odprta od 11.00 do 12.00, ko lahko prejmete sveto obhajilo in 
primerno kratko počastite Jezusa pri odprtem tabernaklju, prinesete 
svojo ovčko za jaslice. 

 Od 12.00 naprej priložnost za sveto spoved v cerkvi. 
 Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene 

namene. Bog povrni! 
ponedeljek 
 V dopoldanskem času praznično obiskovanje bolnikov po domovih.  
ponedeljek - četrtek 
 Župnijska cerkev odprta od 18.30 do 19.00 za posamičen prejem 

svetega obhajila in kratko češčenje, za prinašanje ovčk. Priložnost za 
sveto spoved.  

četrtek, prvi sveti večer 
 Sveto obhajilo po večerni sveti maši, od 18.30 do 19.00.  
 Po znani navadi blagoslovimo svoje domove. 
petek, BOŽIČ 
 Sveto obhajilo po nedeljskem urniku, od 11.00 do 12.00. Darovi v 

nabiralniku namenjeni za obnovo zvonov. Hvala!  
sobota, sveti Štefan, dan samostojnosti 
 Sveto obhajilo v času od 10.30 do 11.00.  
nedelja (27. december), nedelja Svete Družine 
 Svete maše po običajnem času v Preddvoru.  
 V času med 11.00 in 12.00 odprta cerkev za prejem svetega obhajila 

in krajšo molitev. 
 
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Svete maše lahko redno 
spremljamo po TV in radiu. Držimo se navodil, priporočajmo se sv. 
Roku, in ostanimo zdravi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



božično voščilo slovenskih škofov 
 

Praznovanje božiča v tako izrednih razmerah nas spodbuja, da 
razmišljamo, kaj je v življenju in v naših praznovanjih bistveno in kaj 
manj pomembno, čeprav lahko prispeva k lepoti praznovanja. V 
božičnem praznovanju doživljamo radost in srečo družinskega 
življenja in tudi bolečino vseh, ki so v kakršni koli stiski, še zlasti 
bolnikov. Bližina Boga, ki se nam je približal in nas v Jezusu Kristusu 
objel, nas spodbuja, da smo blizu drug drugemu, da poglobimo vezi 
medsebojne pripadnosti in zvestobe. Združeni v molitvi ob družinskih 
jaslicah lahko doživimo Božjo ljubezen. Vse to nam je dosegljivo, kljub 
temu da doživljamo ovire za božično bogoslužje in za širše osebne stike 
z vsemi, ki so nam blizu. Kljub karanteni in nevarnostim za okužbe in 
celo za življenje lahko poskrbimo, da se Jezus lahko rodi v naši sredi, 
saj je obljubil, da bo med nami, če bomo zbrani v Njegovem imenu  in v 
Njegovi ljubezni. 
Vsi hrepenimo po povezanosti, pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo po 
Božji podobi – po Troedinem Bogu – Bogu odnosov. Zato samota, nemir 
in pretrgana razmerja v zadnjem času še bolj bolijo. Tudi Marija in 
Jožef sta doživljala neke vrste izolacijo in stisko, daleč od domačega 
kraja in svojih domačih. A vesela novica božične noči je namenjena 
prav vsem, ki doživljajo te omejitve. Bog je prišel reševat, kar je 
izgubljeno, obrobno. »Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja je 
prišel iz nebes,« pravi veroizpoved. Prihaja, da bi se v Njem prepoznali 
kot sinovi in hčere ljubečega Očeta. Bog vstopa v naše odnose, da bi v 
drugih, zlasti pa v bolnih, nesrečnih in zapuščenih, osamljenih, videli 
brate in sestre istega Očeta, odrešene po Njegovi ljubezni. 
To univerzalno bratstvo bomo slovenski kristjani letos doživljali še na 
poseben način. V božičnem času bomo povezani z Rimom, vso Cerkvijo 
in papežem Frančiškom. Ob jaslicah na trgu sv. Petra bo stalo 
slovensko božično drevo iz Kočevske, okrašeno s slovenskimi, ročno 
izdelanimi okraski. 
Bratstvo vseh ljudi je tudi glavna misel papeževe zadnje okrožnice »Vsi 
bratje«, ki naj letos v božičnih dneh in v novem letu 2021 odmeva v 
naših srcih in okrepi naša prizadevanja v pomoč v stiskah bližnjih. 
Ob božičnem prazniku in pred novim letom se obračamo tudi k vsem 
rojakom zunaj meja naše domovine, v zamejstvu in izseljenstvu. Vsem 
vam in vašim najbližjim želimo iz srca lepo, čeprav okrnjeno božično 
praznovanje. Voščilo velja tudi vsem vernikom drugih krščanskih 
skupnosti in vsem ljudem dobre volje 
 
                                                                                     vaši škofje 
 
Pridružujem se voščilu naših škofov. Želim in privoščim vsakemu 
izmed vas miru polne in blagoslovljene božične dni. Naj se vam dobri 
Bog po Jezusu v jaslicah približa, da boste čutili njegovo dobroto. Leto 
2021naj bo polno miru, notranjega zadovoljstva in zdravo na duši in 
telesu. 
                                                                                     vaš župnik Pavel 



 
 
 

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH 

za teden od 21. do 27. decembra 2020 
Navodila številka 7 

 
1. razred:  
V prazničnem tednu veroučenci skupaj s starši predelajte: 
- lekcija 12: Božič - obisk pastirjev (DZ/36-39) 
- poslušajte in/ali zapojte pesem Sveta noč, ki je prevedena v več kot 300 jezikov -  
https://otroski-kino.si/video/sveta-noc/  
- rešite miselne naloge na str. 38, 39 in sodelujte pri postavljanju jaslic doma (skupaj molite, 
pojete ...) 
- ogledate si lahko tudi risanko Božična zgodba - https://www.youtube.com/watch?v=Nyj-
22i0Co4 
 
2. razred: 
Prihodnji teden naj veroučenci 2. razreda staršem pomagajo postaviti jaslice in zapojejo 
kakšno božično pesem. Na sveti večer naj s starši z blagoslovljeno vodo pokropijo in s 
kadilom pokadijo svoje domove in ob tem molijo. Še enkrat pa jih vabim k izdelovanju ovčke 
za jaslice v cerkvi. 
  

3. razred: 
Posvetimo se Jezusovemu rojstvu s pomočjo zapisa v 14. lekciji

Domača naloga: jaslice, ki si jih pomagal postaviti staršem, nariši v zvezek na strani 59. Na 
sveti večer (24. decembra) povabi starše k praznovanju božiča, kakor je zapisano na strani 
61.  

 (Sveti večer), strani 58 - 61. 
Preberimo in nekoliko premislimo odlomke v zvezku, v katerih evangelist Luka predstavi 
okoliščine rojstva Božjega sina, po katerem štejemo celo leta; omenja ukaz cesarja o 
popisovanju, kdaj se je to dogodilo, Jezusovo in Marijino pot v Betlehem, rojstvo v zatočišču, 
angele in njihovo petje, obisk pastirjev. 

 
4. razred: 
Posvetimo se Jezusovemu rojstvu.  
Povabilo: pomagaj pripraviti domače jaslice. V srcu se zahvali Jezusu za njegov prihod. Na 
sveti večer skupaj z domačimi praznuj Jezusovo rojstvo. Predlog. Počakajmo, da se vsi 
zberemo ob jaslicah, nato zapojmo božično pesem (Poslušajte vsi ljudje npr.), preberimo 
odlomek iz Svetega pisma o Jezusovem rojstvu (Lk 2,1-20), oče ali mati zmoli blagoslovno 
molitev, nato med kropljenjem in kajenjem po prostorih molimo veseli del rožnega venca. 
Preden se usedemo k večerji, zapojmo še Sveta noč.  
 
5. razred: 
V učbeniku poiščite lekcijo 12 in preberite, kaj lepega nam prinaša božični čas. Ponovite, 
kateri so božični prazniki. 
Med božično osemdnevnico se lepo in v miru pripravite na Jezusovo rojstvo, lahko preberete 
odlomek iz Sv. pisma, pomagate postavite jaslice, zmolite.   
 
6. razred: 

https://otroski-kino.si/video/sveta-noc/�
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Veroučenci preglejte PowerPoint, ki ga pošlje katehistinja. V delovnem zvezku rešite križanko 
na strani 56, 57. 
 
 
7. razred: 
Preberi v 16. lekciji

Povabilo: pomagaj pripraviti domače jaslice. V srcu se zahvali Jezusu za njegov prihod. Na 
sveti večer skupaj z domačimi praznuj Jezusovo rojstvo. Predlog. Počakajmo, da se vsi 
zberemo ob jaslicah, nato zapojmo božično pesem (Poslušajte vsi ljudje npr.), ti preberi 
odlomek iz Svetega pisma o Jezusovem rojstvu (Lk 2,1-20), oče ali mati zmoli blagoslovno 
molitev, nato med kropljenjem in kajenjem po prostorih molimo veseli del rožnega venca. 
Preden se usedemo k večerji, zapojmo še Sveta noč.  

 (En dan z Jezusom), na strani: 101 - 102 zgodbo o ČEVLARJU 
MARTINU, njegovo pričakovanje Jezusovega obiska. Posvetimo se Jezusovemu rojstvu.  

 
8. in 9. razred (birmanci):  
Pri vseh štirih evangelistih (Matej, Marko, Luka, Janez) preberi odlomke, ki govorijo o 
Jezusovem rojstvu in otroštvu; prva poglavja.  
Povabilo: pomagaj pripraviti domače jaslice. V srcu se zahvali Jezusu za njegov prihod. Na 
sveti večer skupaj z domačimi praznuj Jezusovo rojstvo. Predlog. Počakajmo, da se vsi 
zberemo ob jaslicah, nato zapojmo božično pesem (Poslušajte vsi ljudje npr.), preberimo 
odlomek iz Svetega pisma o Jezusovem rojstvu (Lk 2,1-20), oče ali mati zmoli blagoslovno 
molitev, nato med kropljenjem in kajenjem po prostorih molimo veseli del rožnega venca. 
Preden se usedemo k večerji, zapojmo še Sveta noč.  
 
Kokra: 1. do 5. razred: 
Pred nami je četrta adventna nedelja in teden, ko se bo dogodil božič. Nanj se kar najlepše 
pripravite in ga v polnosti doživite. Spremljajmo, kako bo v tem času s svetimi mašami in kje 
bomo lahko prižgali betlehemsko lučko. Vse sprejemajmo z razumevanjem. 
Naloga za 1, 2 in 3.razred: skupaj s starši preberite lekcijo 14, Pastirji pozdravijo Jezusa, str. 
30 in naredite nalogo na str. 31. 
Naloga za 4. in 5.razred: preberite 12. lekcijo od strani 48 - 51 in naredite nalogo v delovnem 
zvezku na str. 54 - 57. 
 

 
 

 


