
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
3. PON 
Presveto Jezusovo ime 18.h  +   Mihaela Ličen, 8. dan 

4. TOR 
sv. Elizabeta Seton 

    v čast Svetemu Duhu   (drugje) 
18.h  +   Francka, Jože Zupančič 

5. SRE 
sv. Janez N.Neumann 18.h  +   Veronika Pohar, 8. dan 

6. ČET 
Gospodovo razglašenje 

9.h    +   Marija in Janez Oman 
18.h  +   Jože Jordan, obl. 

7. PET 
Sv. Rajmund Penjaford. 18.h  +   Valentina Divjak, 30. d. 

8. SOB 
sv. Severin Noriški 

7.30  +   Janko, Jožefa in Joško 
               Pogačnik in Rok Slapar 
18.h  +   Srečko Plut, obl. 

9. NED 
Jezusov krst 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +  Pavel Čebulj in sorodniki 

10. PON 
sv. Gregor Niški 18.h  +   Franc Perhavec 

11. TOR 
sv. Pavlin Oglejski II. 

7.30 za medsebojno 
              razumevanje 

12. SRE 
sv. Tatjana 18.h  +   Anica Perko 

13. ČET 
sv. Hilarij 18.h  +   Stanislav Delavec 

Na večer pred 
praznikom svetih 

treh kraljev Cerkev 
obhaja tretji sveti 
večer. Krščanska 

družina si vzame čas 
za blagoslov in vsaj 
kratko molitev pred 
domačimi jaslicami. 

Na praznik 
koledniki prinesejo 

vaše darove pred 
jaslice. 

Veroučenci pa 
izročijo svoje darove 

v adventnem 
hranilniku 

 

Hvala za vse, kar 
ste kolednikom 

darovali, 
misijonskim 

deželam bomo vaš 
dar poslali. 

14. PET 
sv. Odon 18.h  +   Marija Krevh 

15. SOB 
sv. Absalom 18.h   +   Stanislav Okršlar 

Redni verouk se 
prične 10. januarja 
pod istimi pogoji, 
kot šolski pouk. 

16. NED 
2. nedelja med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Vinko in Francka 
               Benedičič 

Namesto cvetja na grob so darovali 
+Valentini Divjak: domači (3 maše in za cerkev), brat 
Štefan (2 maši) in Hudobivnikovi. 
+Mihaeli Ličen: Petričevi in Angelca Likozar. 

Namesto na prvi 
petek bo župnik 
obiskal bolnike po 
domovih v petek, 
14. januarja. 

V teh časih zna malokdo potrpeti. Radi tožimo,  
koliko trpimo in druge dolžimo. V svoji nevolji 

sebi in drugim trpljenje množimo. 
bl. Anton Martin Slomšek 

Naročniki verskega 
tiska ste naprošeni, 

da do konca meseca 
poravnate naročnino 

pri poverjenikih. 
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Vsako novo Jezusovo rojstvo in vsako prihajajoče leto, še posebej leto 2022, 
nam prinaša nekaj lepega, veselega, novega. Prinaša nam trdno upanje v 
postopno uresničevanje vesoljnega bratstva, miru in prijateljstva, dialoga in 
sožitja vseh ljudi dobre volje. Bodimo hvaležni vsakemu bratu, ki prispeva k 
uresničevanju velikega božjega načrta. 
Marija, Božja in naša mati, naj nam pomaga vse dni v letu, ki se začenja, 
da bi znali kot ona z veseljem izrekati svoj »da« življenju in svojemu 
poslanstvu. Vabi nas, da bi z njenim »zgodi se« uresničevali božjo voljo in 
pričakovanja tistih, s katerimi skupaj živimo in delamo. 
 

Molitev v sinodalnem letu 
 

Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. 
 

Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; 
pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej. 

 

Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered. 
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti 

ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 
 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, 
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti 
in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. 

 

Vse to Te prosimo, 
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, 

v občestvu z Očetom in sinom 
na vekov veke. Amen. 

 



Iz župnijske statistike 
za leto 2021 

 

Sveti krst 
V občestvo Cerkve in župnijsko 
družino je bilo po zakramentu krsta 
sprejetih 12 novokrščencev: 6 deklic 
in 6 dečkov. Pohvalno je stališče 
mnogih staršev, da je potrebno otroka 
krstiti v detinski dobi in ga vzgajati v 
veri. Razmere še vedno narekujejo, da 
ne moremo krščevati samo prvo 
nedeljo v mesecu. Starše vabim, da 
željo za krst sporočite in se za datum 
krsta dogovorimo po vaših željah.  
Vsem staršem novokrščencev 
čestitamo in nanje kličemo 
blagoslova iz nebes in zemlje! 
 

Poroke 
Krščanski zakon je v domači župniji 
sklenil 1 par. Oklicanih in drugje 
poročenih je bilo 7 parov. 
 

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

Prvo obhajilo 
Z evharističnim Jezusom se je v 
minulem letu srečalo 10 prvoobha-
jancev. Naj vam bo Jezus vedno 
sonce na poti vašega življenja. 
 

Gospod, stori dobro dobrim 

Tistim, ki so iskreni v svojih srcih 
(Ps 125,4) 

Birma 
Zakrament potrditve v veri je 20. 
junija prejelo 33 birmancev. Ostanite 
povezani v prijateljstvu med seboj in 
z Jezusom v Cerkvi. 
 

Pogrebi 
Z molitvijo in upanjem na večno 
življenje smo se poslovili s cerkvenim 
pogrebom od 27 župljanov. 12 je bilo 
moških in 15 žensk. Najstarejši mož 
je bil star 94 let, najmlajši 29. 
Najstarejša žena je stopila v 99. leto, 
najmlajša 59 let. 
Bog daj vsem večni mir in pokoj. 
Lepo je, da svojci poskrbite za obisk 
duhovnika doma ali v bolnišnici, da 
bolnik prejme svete zakramente. 
Kako hvaležen je človek v stiski, ko 
ga objame božji mir in ljubezen. 
 
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! 

 
 

 
V četrtek, 6. januarja  

je slovesni praznik Gospodovega 
razglašenja, ki ga po domače 
imenujemo sveti trije kralji. 

Bogati in ugledni trije kralji so opravili 
dolgo pot, ko so iskali Jezusa, da bi 
lahko pokleknili pred njim in ga 
počastili. Niso prihajali pred njega le 
zato, da bi mu odprli in darovali svoje 
zaklade, temveč so mu odprli tudi 
svoja srca. Naredimo tudi mi, kot so 
storili ti kralji. Podelimo, kar imamo.  
V adventnem času smo zbirali za 
revne otroke, da bi prispevali svoj 
drobni dar za srečo drugih. To je naš 
osebni zaklad, ki ga lahko darujemo 
za druge. Prav na praznik 
Gospodovega razglašenja (sv. treh 
kraljev) smo povabljeni, da ta svoj dar 
položimo pred Jezusa v jaslih. Tako 
se bo lahko sreča naselila tudi v 
oddaljene kotičke sveta. 

 

Povzeto po: Uvodi za maše z otroki – leto C 

 
 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

9.1.2022 ob 8.00 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 

16.1.2022 ob 8.00 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

Nedelja, 9. januar: Jezusov krst 
 

Ko je vse ljudstvo  
prejemalo krst in  

je bil tudi Jezus krščen  
ter je molil, se je odprlo nebo.  

Sveti Duh je prišel nadenj  
v telesni podobi kakor golob  
in zaslišal se je glas iz neba:  

»Ti si moj ljubljeni Sin,  
nad teboj imam veselje.« 

(Lk 3,21–22) 

Jezus nam v današnjem evangeliju 
kaže, kaj bi se lahko v molitvi zgodilo 
tudi za nas. Pri krstu namreč Jezus 
moli in nad njim se odpre nebo (Lk 
3,21). To je lepa podoba za delovanje 
molitve. Ko molimo, se nad nami 
odpre nebo. V molitvi se spusti na nas 
Sveti Duh. In v molitvi izkušamo, da 
smo s strani Boga brezpogojno 
ljubljeni. V molitvi spoznavamo, kdo 
pravzaprav smo. Molitev je nekakšno 
zaklonišče, v katero se smemo 
umakniti, da bi bili obvarovani pred 
hrupom sveta in pričakovanji ljudi. 
Nad nas se spušča Sveti Duh, da nam 
znova pove, da smo ljubljeni ter da se 
ob njem in zaupanju nimamo česa 
bati.                           (Anselm Grün, Jezus – podoba človeka) 
 

Ob letošnjem prazniku Jezusovega krsta se 
spomnimo svojega krsta. S tem 
zakramentom smo bili vcepljeni v Kristusa 
kot mladike na trto, vzidani smo bili kot živi 
kamni v duhovno stavbo, ki se imenuje 
Cerkev. Kako je lahko stavba žlahtna, če je 
gradbeni material slab? Za trdnost ali 
solidnost stavbe je pomembna vsaka 
opeka, vsak kamen.  
Naj v nas zaživi milost svetega krsta, da 
bomo trdno gradivo za Božjo stavbo –kot 
solidni ljudje in kot dosledni kristjani – v 
družbi in v Cerkvi. 


