
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
2. PON 
Bazilij Veliki 18.h  +   Vida Dolžan, 30. dan 

3. TOR 
Jezusovo ime 7.30  +   Pavla in Stanko Dolžan 

4. SRE 
Angela Folinjska 18.h  +   Milka Špendal 8. dan 

5. ČET 
Emilijana 

18.h       za duhovne poklice 
po maši adoracija do 19.30 . ure 

Krščevanje bo na 
nedeljo Jezusovega 
krsta, 8. januarja po sv. 
maši ob 10. uri.  
Krstna priprava bo v 
ponedeljek, 2. januarja 
po sveti maši. 

6. PET  Gospodovo 
         razglašenje 

8.h   +  Alojzij in Angela Strniša 
18.h +  Valentin Snedic 

7. SOB       Rajmund 
             Penjafordski 

7.30      v čast marijinemu srcu 
18.h  +   za vse Nunarjeve 

8. NED 
Jezusov krst 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Ana Rode 

9. PON 
Hadrijan 

18.h  +   starše in stare starše 
               Kristanc 

Hvala za darovanje na 
4. adventno nedeljo in 
pri božičnih mašah. 
Vaši darovi so se 
spremenili v skoraj 2500 
litrov goriva za 
ogrevanje cerkve. Vsem 
darovalcem Bog povrni. 

10. TOR 
Gregor Niški 

7.30       v zahvalo in priprošnjo 
               škofu Antonu Vovku 

11. SRE 
Pavlin Oglejski 

18.h  +   starše in Marijo 
               Potočnik 

12. ČET 
Tatjana (Tanja) 18.h  +   Lucija Zorč 

13. PET 
Hilarij (Radovan) 18.h  +   Julka Držanič 

V letu, ki ga pričenjamo, 
bo osrednji praznik 
velika noč 16. aprila; 
začetek postnega časa 1. 
marca; binkoštni praznik 
4. junija. 
Birma bo v župniji 23. 
aprila, prvo sveto 
obhajilo pa 21. maja. 

14. SOB 
Odon (Oton) 18.h   +   Franc Mrak 

15. NED 
2. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Franc, Marija Debeljak 

Na prvi petek, praznik 
Gospodovega razgla-
šenja bom obiskal s 
svetimi zakramenti 
bolnike in ostarele po 
domovih. 

 

20 + G + M + B + 17 
 

Trikraljevski koledniki bodo 
prinesli vaše darove pred jaslice 
v petek, 6. januarja med mašo 
ob 18. uri. Pridružite se jim vsi 
veroučenci, ki ste v adventu 
zbirali darove za misijone. Vaši 
darovi so gradbeni kamni za 
boljši svet. 

Naročnino za Ognjišče 
in Družino poravnajte 
pri poverjenikih do 15. 
januarja. Komur to ni 
mogoče, naj se pogovori 
za obročno plačilo. 
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In vsi, ki so slišali,  
so se čudili temu,  

kar so jim povedali pastirji; 
Marija pa je vse te besede  

ohranila in jih v svojem  
srcu premišljevala.  

In pastirji so se vrnili in  
Boga slavili in hvalili za vse,  

kar so slišali in videli,  
prav kakor jim je  
bilo povedano.  

(Lk 2,18–20) 
 

Nebeški oče, v tvoje roke izročamo 
leto, ki ga danes začenjamo. Ne 
vemo, kaj nam bo prineslo, kako se 
bo končalo, a zaupamo v tvojo 
previdnost. 
Naj te slavimo in hvalimo, molimo in 
poveličujemo ter si prizadevamo, da 
bomo vse dni hodili po poti, ki nam jo 
kaže tvoj Sin Jezus Kristus, ki s teboj 
živi in kraljuje vekomaj. Amen. 

Na novega leta dan 
 

Ljubezen naj bo brez hinavščine. 
Odklanjajte zlo, oklepajte pa se 
dobrega. Drug drugega ljubíte z 
bratovsko ljubeznijo. Tekmujte v 
medsebojnem spoštovanju. Ne 
popuščajte v vnemi, temveč bodite 
goreči v duhu, služíte Gospodu. 
Veselite se v upanju, potrpite v stiski, 
vztrajajte v molitvi, bodite 
soudeleženi v potrebah svetih, gojite 
gostoljubje. Blagoslavljajte tiste, ki 
vas preganjajo, blagoslavljajte in ne 
preklinjajte jih. Veselite se s tistimi, ki 
se veselijo, in jokajte s tistimi, ki 
jočejo. Drug o drugem imejte isto 
mišljenje, ne razmišljajte o visokih 
stvareh, marveč se prilagajajte 
skromnim. Ne imejte se v svojih očeh 
za pametne. Nikomur ne vračajte 
hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi 
skušajte skrbeti za dobro. Če je 
mogoče, kolikor je odvisno od vas, 
živite v miru z vsemi ljudmi. (Rim 12,9-18) 

 

Ljudje si obetajo vedno samo  
boljše čase – tudi jaz si jih  

iskreno želim,  
toda le kje jih bomo vzeli?  
Časi bodo namreč še hujši,  

vse dokler se ljudje ne bodo poboljšali.  
Boljših ljudi pa ne bo,  

dokler ne bo dobro vzgojenih otrok.  
Slaba vzgoja otrok je mati slabih časov. 

(bl. A. M. Slomšek) 
 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

8.1.2017 ob 8. uri: 
1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 
8.1.2017 ob 10. uri: 
1. berilo: Ana Krek 

2. berilo: Tine Bogataj 
 

15.1.2017 ob 8. uri 
1. berilo Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

15.1.2017 ob 10. uri 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Ana Podpeskar 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

6.1.2015: Gospodovo razglašenje 
SVETI TRIJE KRALJI 
Ko so pa zagledali zvezdo, so se 

silno razveselili. (Mt 2, 10) 
 

8.1.2015: Jezusov krst 
»Jaz vas krščujem v vodi, pride 

pa močnejši od mene; on vas bo 

krstil v Svetem Duhu in ognju« 

(Lk 3,16). 

 

15.1.2015:. 2. nedelja med letom 
In Janez je izpričal: »Videl sem 

Duha, ki se je spuščal z neba 

kakor golob in ostal nad njim« 

(Jn 1,32). 

 
 

Napolni svoje srce z mirom 
 
Poskrbi za mir v svojem srcu, drugače 
ne boš imel nič od miru na svetu. 
Poskrbi za mir v svoji hiši, drugače 
bodo ljudje odraščali v nemiru. Ljudje, 
ki imajo namreč znotraj prepir, so 
nevarnost za mir zunaj. 
Velika nevarnost, ki nas ogroža, tiči v 
ljudeh samih, v ljudeh, ki verjamejo v 
moč in denar, last in nasilje. Kdor hoče 
vzpostaviti mir v svetu, ga mora najti 
najprej v srcu. Napolni svoje srce z 
mirom. Zavist bogatim te ne obogati. 
Zagrenjenost zaradi tvoje bolezni te ne 
naredi bolj zdravega. Ljubosumnost na 
tiste, ki jim gre na videz bolje, te ne 
naredi srečnejšega.  
Kjer vlada sovraštvo, išči previden stik. 
Nekdo te je globoko razočaral in 
prizadel. V tvoji notranjosti je velika 
rana. Nenehno moraš misliti na to. 
Kako se lahko zaceli? Odpusti! 
Odpuščanje je najlepši dar. Pusti vrata 
za spravo odprta tudi takrat, ko ta drugi 
morda noče o tem nič vedeti. In 
preživel boš: v pripravljenosti na 
spravo se začenja tvoja rana zapirati in 
v nenehnem odpuščanju se mir 
razcveti. Rasti v miru je dober izziv za 
tvoje novo leto! 

Po: P. Bosmans, V tebi je sreča 

 

Iz župnijske statistike za leto 2016 
 

Sveti krst 
V občestvo Cerkve in župnijsko 
družino je bilo po zakramentu krsta 
sprejetih 22 novokrščencev.  
11 otrok se je rodilo v zakonski 
družini in 11 v izvenzakonski 
skupnosti. 
Večinoma ste starši izbrali lepa 
slovenska krščanska imena. 
Podvojena so Lovro, Aljaž in Zala. 
 

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

Poroke 
Na krščanski zakon se je v župniji 
pripravljalo 10 parov. 7 jih je bilo 
poročenih pred oltarjem sv. Lovrenca. 
V župniji je bilo oklicanih 13 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. 
 

Priprava v Kranju: 
27. – 29. januar 
17. – 19. marec 
2. – 4. junij 
Info: zupnija.kranj@rkc.si; 
04 / 280 72 00 
 

Priprava na Brezjah: 
5., 12. in 19. februar ob 15. uri 
7., 14. in 21. maj ob 15. uri. 
4., 11. in 18. junij ob 15. uri. 
Info: 04 / 537 07 00 

Prvo obhajilo 
Z evharističnim Jezusom se je v 
minulem letu srečalo 18 prvoobha-
jancev. Naj vam bo Jezus vedno 
sonce na poti vašega življenja. 
 

Pogrebi 
Z molitvijo in upanjem na večno 
življenje smo se poslovili s cerkvenim 
pogrebom od 29 župljanov – 14 
moških in 15 žensk. 12 jih je 
prestopilo prag večnosti pripravljenih 
s prejemom zakramenta spovedi, 
maziljenja in svetega obhajila. Štiri 
osebe so prejele bolniško maziljenje, 
dve osebi sta za praznike prejemali 
zakramente. Dva nista prejela 
zakramentov zaradi nenadne smrti. 
Devet oseb je umrlo brez prejema 
zakramentov. 
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! 


