
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
6. PON 
Gospodovo razglaš. 

8.h    +   Marija Oman 
18.h  +   Ana Žeželj 

7. TOR 
Rajmund Penjafort. 7.30  +   za duše v vicah 

8. SRE 
Severin Noriški 18.h  +   Jožef Kiraly 

9. ČET 
Hadrijan 

18.h  +   starše in stare starše 
               Kristan 

10. PET 
Gregor Niški 18.h  +   Kokalj in Dovjak 

 
Pred praznikom Svetih 
treh kraljev obhajamo 
tretji sveti večer. Ob 17. 
uri bomo v cerkvi 
slovesno blagoslovili 
vodo in opravili molitve 
svetega večera. 

11. SOB 
Pavlin Oglejski 

18.h  +   Jožef in brata Jožeta 
              Zalokar 

12. NED 
Jezusov krst 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Jožefa Finžgar 

Darovanje otrok za 
misijone bo pri sveti 
maši v ponedeljek ob 
18. uri. 

13. PON 
Hilarij (Radovan) 18.h  +   Franc Mrak 

14. TOR 
Odon (Oton) 7.30       v dober namen 

15. SRE 
Absalom 18.h  +   starše in brata Tomažič 

 
Srečanje svetopisemske 
skupine bo v četrtek, 
16. januarja po sv. maši 

16. ČET 
Honorat 18.h  +   starše Furlan 

17. PET 
Anton puščavnik 18.h  +   Ana Verbič 

18. SOB 
Marjeta Ogrska 

18.h   +   starše Markovič 
               in Benedičič 

Krščevanje bo na 
nedeljo Jezusovega 
krsta po maši ob 10. uri. 
Priprava staršev bo v 
ponedeljek, 6. januarja 
po večerni sv. maši. 

19. NED 
2. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Ivan Novak 

 

Molitveno osmino za edinost kristjanov 
pričnemo v soboto, 18. januarja. 
Prosimo, da bi Kristjani različnih 

veroizpovedi napredovali po poti edinosti, 
 ki jo želi Kristus. 

Tečaj priprave na 
krščanski zakon bo: 
 v Kranju: od 31. 
januarja do 2. februarja 
vsak dan ob 19. uri. 
Na Brezjah: 9., 16. in 
25. februarja ob 15. uri. 

Običaji in starine so ščit domovine. (slovenski preg.) 
V odnosu do Boga naj te vodi vera,  

v odnosu do bližnjega ljubezen, v odnosu  
do samega sebe pa ponižnost. (sv. Janez Bosko) 

Prvo obhajilo bo letos 
18. maja. 
Zakrament prve 
spovedi pa 12. aprila. 
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PONEDEJEK, 6. JANUAR 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

 
Tedaj je Herod skrivaj poklical 
modre in jih izprašal o času, v 

katerem se je zvezda prikazala; in 
poslal jih je v Betlehem ter rekel:  

»Pojdite in natančno poizvédite po 
detetu; in ko ga najdete, mi 
sporočite, da se mu pridem 

 tudi jaz poklonit.« 
Ko so ti kralja slišali, so odšli. In 
glej, zvezda, ki so jo bili videli na 

Vzhodu, je šla pred njimi, dokler ni 
prišla in obstala nad krajem, 

 kjer je bilo dete. 
(Mt 2,7–9) 

JEZUSOV KRSTJEZUSOV KRSTJEZUSOV KRSTJEZUSOV KRST    
Praznik Jezusovega krsta je skupni 
praznik nas vseh, ki smo prejeli 
zakrament svetega krsta. Zato je 
prav, da skupaj z Jezusom tudi mi 
praznujemo spomin na naš krst, saj 
smo z njim postali njegovi bratje in 
sestre. Vzemimo si čas in na ta dan 
iz hvaležnosti dobremu Bogu, da 
smo lahko njegovi otroci, pojdimo k 
nedeljski sveti maši.  
Naj bo praznična nedelja tudi 
priložnost za klepet in spomin na 
veliki dogodek, ko smo posamezni 
člani naše družine postali člani večje 
družine, ki jo imenujemo Cerkev. 
Spomnimo se datumov, ko smo prejeli 
ta zakrament, in poklepetajmo, kako 
smo ta veliki dan praznovali. 

 
 



Iz župnijske statistike za leto 2013 
 

Sveti krst 
V občestvo Cerkve in župnijsko 
družino je bilo po zakramentu krsta 
sprejetih 19 novokrščencev.  
9 otrok se je rodilo v zakonski 
družini, 2 je iz civilnega zakona in 8 
v izvenzakonski skupnosti. 
 

Redno krščevanje je na prvo nedeljo 
v mesecu. Priprava na zakrament pa 
je v ponedeljek pred krstno nedeljo. 
 

Poroke 
Krščanski zakon sta v domači 
župniji sklenila 2 para, oklicanih pa 
je bilo 8 parov. 
 

Zaročenci naj priglasijo poroko vsaj 
en mesec pred načrtovanim 
datumom. Pred tem naj vsak par 
opravi pripravo na krščanski zakon. 
Obstaja več priprav, ki vam želijo 
pomagati, da bo vajin zakon srečen, 
trden in bogat. 
 

Prvo obhajilo 
Z eharističnim Jezusom se je v 
minulem letu srečalo 15 prvoobha-
jancev. Naj vam bo Jezus vedno 
sonce na poti vašega življenja. 
 

Sveta birma 
Zakrament potrditve v veri je prejelo 
36 fantov in deklet. Naj jim Sveti 
Duh da moči, da bodo zoreli v 
dejavne člane župnijskega občestva 
in Cerkve. Vse lepo vabim, da 
utrjujejo vero z molitvijo, 
prejemanjem                 zakramentov 

in verskim izobraževanjem. 
 

Pogrebi 
Z molitvijo in upanjem na večno 
življenje smo se poslovili s 
cerkvenim pogrebom od 14 
župljanov. Vse zakramente je pred 
smrtjo prejelo 5 oseb. Štirje so 
prejeli maziljenje. 
Hvala vsem,ki pokličete duhovnika 
k bolniku bodisi doma, v domu 
ostarelih ali v bolnišnici. 
 
V spomin si večkrat prikličimo lepo 
molitev, ki so nam jo posredovali 
bolniški duhovniki: 
 

Dobri Bog, razsvetljuj nas, 
da bomo starejšim, bolnim  

in umirajočim preskrbeli prejem 
zakramentov – spovedi, maziljenja 

 in obhajila, ki jih bodo utrdili 
v krščanski veri, zaupanju v Božje 
varstvo, sprejemanju in darovanju 
trpljenja za odrešenje vseh ljudi! 

 
Duhovno življenje gradimo v 
zaupanju v Božjo naklonjenost. Naj 
že danes naznanim, da načrtujemo 
misijon v letu 2015. Blagoslov pa 
moramo izprositi. 
Tudi v naši bližini so ljudje, ki iščejo 
Boga, pa tudi potrebujejo nekoga, da 
jih povabi v krščansko občestvo in 
jim pomaga odkriti njihovo mesto. 
Prav tako Bog ostaja za mnoge 
oddaljen, tuj, nepoznan… Ne samo 
nekrščenim, žal tudi krščenim in 
birmanim.  
 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj je krst? 
Krst je pot iz kraljestva smrti v življenje; 
vhodna vrata v Cerkev in začetek trajnega 
občestva z Bogom. (KKC 1213–1216, 1276–1278) 
 

Krst je osnovni zakrament in pogoj za vse 

druge zakramente. Združi nas z Jezusom 

Kristusom, vključi nas v njegovo odrešilno 

umiranje na križu, s tem nas osvobodi 

oblasti greha in nam omogoči vstajenje v 

življenje brez konca. Ker je krst zaveza z 

Bogom, ga mora človek potrditi s svojim 

»da«. 
 

Zakaj Cerkev vztraja pri praksi 

krščevanja otrok? 

Cerkev od starih časov vztraja pri krstu 
otrok. Za to obstaja razlog: preden se mi 
odločimo za Boga, se je Bog odločil za  
nas. Krst je torej milost, nedolgovan dar 
Boga, ki nas brezpogojno sprejema. Verni 
starši, ki hočejo za svojega otroka 
najboljše, hočejo tudi krst, ki bo otroka 
rešil vpliva izvirnega greha in oblasti smrti.                            
(KKC 1250, 1282) 
 

Krst otrok predpostavlja, da bodo 

krščanski starši krščenca uvajali v vero. 

Krivic je iz napačno razumljene 

liberalnosti otroku kratiti krst. Kot otroku 

ne moramo kratiti ljubezni, da se pozneje 

sam odloči za ljubezen, tako bi bilo 

krivično, če bi verni starši svojemu otroku 

kratili Božjo milost v krstu. Kot je vsak 

človek rojen s sposobnostjo govora, 

govoriti pa se mora naučiti, tako je tudi 

vsak človek rojen s sposobnostjo 

verovanja, vero pa mora spoznati. Seveda 

krsta ne moremo nikomur vsiliti. Kdor je 

prejel krst kot majhen otrok, ga mora 

pozneje v življenju »ratificirati« - to 

pomeni: treba ga je sprejeti, mu izreči svoj 

»da«, da postan rodoviten. 

 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

12.1.2014 ob 8. uri: 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 
12.1.2014 ob 10. uri: 

1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Kristina Štern 

 
19.1.2014 ob 8. uri 

1. berilo Franc Strniša 
2. berilo: Alenka Gašperlin 

 
19.1.2014 ob 10. uri 
1. berilo: Zarja Hude 

2. berilo: Bernarda Štern 
 

 
Nedeljska in praznična Božja beseda: 
 

6.1.2013: Gospodovo razglašenje 
Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-11.12-13 
Ef 3,2-6; Mt 2,1-12 

Ko so pa zagledali zvezdo, so se 
silno razveselili. (Mt 2,10) 

 

12.1.2014: Jezusov krst 
Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-10; 
Apd 10,34-38; Mt 3,13-17 
Jaz vas krščujem v vodi, pride pa 

močnejši od mene; on vas bo krstil 
v Svetem Duhu in ognju (Lk 3,16). 
 

19.1.2014: 2. nedelja med letom 
Iz 49: 3,5-6; Ps 40,2.4.7-10; 
1 Kor 1,1-3; Jn 1,29-34 
In Janez je izpričal: "Videl sem 

Duha, ki se je spuščal z neba kakor 
golob in ostal nad njim." (Jn 1,32). 


