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In pohiteli so, prišli tja in
našli Marijo, Jožefa in dete,

v jasli položeno.
Ko so to videli, so povedali,

kar jim je bilo rečeno
o tem detetu.

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.

(Lk 2,16-19)

NOVO LETO – DAN MIRU

Gospod Jezus, očisti nas tistih osebnih slabosti,
ki rušijo naš mir in mir tistih, ki so okoli nas.
Daj, da bosta naš razum in naše srce vedra,

da bomo prinašali mir vsem, s katerimi se srečujemo.
Želimo biti pričevalci miru.

Prosimo te, da v naš svet nasilja prineseš svoj mir.

Mati Terezija



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Pogled na božične  
praznike

Ne morem se znebiti prijetnega vtisa, 
da božič pri mnogih zgublja potrošništvo, 
ki ga nekateri tako želijo vriniti v božične 
praznike. Človek je ustvarjen po Božji po-
dobi in nehote išče v srcu tisto, kar prina-
ša mir, srečo, veselje. In BOŽIČ – MALI 
BOG, ki ga je nebeški Oče poslal na svet, 
ravno to prinaša. Skupaj z Jezusom smo 
veseli vseh, tudi tistih, ki bolj poredko 
zaidejo v cerkev, saj Bog ljubi vsakega 
človeka in želi samo to, da se nihče ne bi 
pogubil, ampak dosegel večno življenje.

Posebno je bila letos lepa in dobro 
obiskana božična devetdnevnica, saj je 
bila vsak večer skoraj polna naša velika 
cerkev. Z vzornim sodelovanjem, lepim 
petjem, ko se je tudi kak pevec pridru-
žil duhovniku pri oltarju, smo svoja srca  
lepo pripravljali na Kralja, ki prihaja. Še 
posebej je lepo, ko spoznavamo, kako je 
potrebna za lepo doživetje prihoda Boga 
dobra spoved. Marsikdo rad pokliče du-
hovnika posebej, da se z njim lahko oseb-
no pogovori. Tak pogovor nam najbolj 
pomaga duhovno rasti.

Bogoslužje je lepo, če ima veliko sode-
lavcev. Zahvala vsem, ki radi pomagate. 
Hvala tudi za vse denarne darove, z nji-
mi smo skušali tudi sodelavcem narediti 
majhno veselje s skromnim darilcem.

Duhovnika sva vsem, ki čutite, da sva 
vaša in delava za vas, zelo hvaležna za 
vsak dar, ki ga namenite za biro, saj je to 
poleg molitve in dobrih želja najtesnejša 
povezava med nami. Bog vam povrni!

Pogled naprej

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST 
KRISTJANOV se prične 15. januarja in 
bo vsak dan pri sveti maši v kapeli. 
Kdor le more, naj se je udeleži. Jezus je 
pri zadnji večerji molil za edinost vseh, 
ki vanj verujemo, in vsi vemo, kako je 
ravno needinost največje zlo, ki razjeda 
Cerkev in svet. Zaupamo pa, da z mo-
litvijo največ naredimo za mir, slogo in 
medsebojno prijateljstvo. Večkrat vam 
omenim londonskega gangsterja, ki po 
spreobrnitvi največ časa posveti ravno 
molitvi in oznanjevanju evangelija.

BIRMANCI se večinoma lepo pripra-
vljajo za zakrament svete birme. Ne-
kateri včasih malo negodujejo, da je 
veliko dejavnosti, ko pa se pogovarja-
mo s starejšimi, so najlepši spomini na 
mlada leta, ki so bila polna srečanj, vaj 
in vsakovrstnih aktivnosti. Mlad človek 
ima veliko energije; če jo zna uporabi-
ti tudi za stvari, ki mu bodo v življenju 
koristile, je samo srečen.

Kmalu bo župnik obiskal birmance 
pri verouku in jih izprašal molitvene 
obrazce, ki so v priročniku PRIDI SVE-
TI DUH na straneh 114, 115 in 116, kar 
večinoma znate, ter obrazce na zadnjih 
dveh straneh knjige. Z voditelji intere-
snih skupin pa bi se rad župnik srečal in 
pogovoril v soboto, 24. 1., ob 19.00.

Birmanci ste prav lepo vabljeni k 
molitveni osmini. Vsaj enkrat se naj 
vsak udeleži.



DUHOVNE VAJE ZA BIRMANCE bodo 
letos v Leničevem domu pri Kostanje-
vici. Mladi si želijo, da gredo za kak dan 
od doma, kjer skupaj pod vodstvom 
izkušenega duhovnika in animatorjev 
poglobijo svojo vero, se med seboj bolje 
spoznajo in naredijo skupne načrte za 
bodočnost. 

Učenci 9. razreda bodo odšli na du-
hovne vaje 30. 1. in se vrnili v nedeljo po 
kosilu, osmošolci pa bodo šli 6. 2. in se 
vrnil 8. 2. Duhovne vaje so obvezne za 
vse birmance. Prispevek za vso oskrbo je 
30 evrov. S seboj pa naj vzamejo rjuhe in 
prevleko za vzglavnik ali pa spalno vre-
čo. Kratek sestanek za starše birmancev 
glede duhovnih vaj naj bi bil v nedeljo, 
18. 1., po večerni maši. 

Statistika za leto 2014

Ko gledamo številke, se kristjani ve-
dno znava zamislimo, kaj sploh pomeni-
jo, saj se duhovne stvari ne dajo meriti. 
Res je. Številke samo zadostijo naši ra-
dovednosti.

KRSTILI smo v letu 2014 triintrideset 
otrok, kar je osem več kot leto prej, ko 
je bilo doma krščenih le 25 otrok, kar je 
eno najbolj skromnih let. Deklic je bilo 
krščenih lani 17, dečkov pa 16. Dvakrat 
so se ponovila imena Ana Marija, Manca 
in Gaj.

Nekaj pa bo v bodoče bolj potrebno 
upoštevati pri krstih. In to so krstne ne-
delje. Že prej si poglejte, kdaj so in pri-
lagajajte  se tem datumom. G. Marinko, 
ki navadno krščuje, je tudi župnik v Stru-
gah, delo se kopiči na vseh področjih in 
se moramo držati reda, sicer je stalno 
slaba volja.  

CERKVENI POGREBI so tudi letos bili 
dokaj poredko, saj smo pokopali le 26 
ljudi, kar je sicer eden več kot leto prej, 
pred dvema letoma pa je bilo pogrebov 
kar 44. Najstarejša ženska, ki smo jo po-
kopali, je bila stara 92 let, najmlajša pa, 
žal, samo sedem let. V veliko tolažbo 
nam je, da je bila večina na smrt pripra-
vljena.

CERKVENIH POROK je bilo lani šest, 
kar je ena manj kot leto prej. Na žalost 
je kar precej parov, ki živi v zunaj zakon-
skih skupnostih in kar nimajo poguma, 
da bi se tudi cerkveno poročili. Ne zave-
dajo se, da kot kristjani tako kažejo, da 
ne zaupajo Bogu, ki jim želi dati svoj bla-
goslov in pomoč za zakonsko življenje. 
Ko potem doživljajo različne težave in 
zapreke, pa se čudijo, da so nezadovolj-
ni.

SVETIH OBHAJIL smo v letu 2014 raz-
delili 61.500, kar je 2000 manj kot leto 
prej. Res pa je, da lani nismo imeli nobe-
nih posebnih slovesnosti. Vsi moramo 
vedeti, da sveto obhajilo ni nagrada za 
lepo življenje, pač pa pomoč. Prejema-
ti pa ga moramo z vero in ljubeznijo v 
srcu. 

Vsakdo je dolžan, da vedno znova 
premisli, kako je z njegovo ljubeznijo do 
Boga in bližnjega. Vključitev v različne 
skupine je poleg molitve in seveda pre-
jemanja zakramentov velika pomoč, da 
moremo živeti kot kristjani. Če se trudi-
mo, bo Bog dal tudi svojo pomoč.

GOSPODARSKA DELA so bila nekatera 
narejena v župniji tudi v tem letu. Tako 
smo obnovili in očistili orgle, pri Svetem 
Antonu je dobila cerkev nova okna, v 
Podgori in Bruhanji vasi sta bili obno-
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vljeni kapelici, Podgorica pa je dobila novo bandero. 
Če Bog da, bomo v bodoče obnavljali notranjščino žu-
pnijske cerkve, v Ponikvah pa orgle.

PRISPEVEK ZA MEŽNARJE je že dolgo v naš župniji 
dar ene svete maše. Vsaka vas spada pod eno cerkev, ki 
ima svojega mežnarja (cerkovnika). Ta skrbi, da je ure-
jeno zvonjenje in da je vse pripravljeno za sveto mašo 
ali kak drug obred, ki je v tisti cerkvi. Zlasti v cerkvah, 
kjer je večkrat sveta maša, je kar precej dela, zato vse, 
ki potrebujete cerkev, prosimo, da na način, kot je v 
navadi, poravnate to obvezo. Najbolje je, da prispevek 
nekdo pobere.

NOV KLJUČAR V BRU-
HANJI VASI je Franci Ka-
stelic, ki je dobil pri voli-
tvah največ glasov. Bog 
povrni dosedanjemu klju-
čarju Stanetu, novemu pa 
naj da veliko blagoslova 
in pomoči pri delu.

REDNA SEJA  ŽPS bo v 
ponedeljek, 19. januarja, 
ob 19.00 v župnišču. Čla-
ni si preberite v priročni-
ku NA POTI K IZVIRU na 
str. 41 in 42 Moja poklica-
nost in poslanstvo.

VEROUK ZA PRVOO-
BHAJANCE IN NJIHOVE 
STARŠE bo v nedeljo, 25. 
januarja, po pol enajsti 
maši.

ZAHVALA Taminu Pe-
telinšku, ki nam je tudi 
letos naredil glavo novih 
Oznanil. Bog povrni!

Pon. 12. 1.
Tatjana

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Marija in Franc Žnidaršič, Z. v. 32, obl.
Starši in brata Hočevar

Tor. 13. 1.
Hilarij

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Vsi Hočevar, M. v.
Anton Mustar

Sre. 14. 1. Vid. 7.00 Barbara

Čet. 15. 1.
Absalom

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Margareta Grm, 8. dan
Anton Pajk, obl.

Pet. 16. 1.
Vid. 18.00 Za Božjo pomoč

Terezija Jamnik

Sob. 17. 1.
Anton, pušč.

Vid.
Kom

8.00
18.00

Anton Prelesnik, Z. v.
Rudolf in Marjan Strah, obl.

Ned. 18. 1.
2. med letom

Marjeta

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Nežka Somrak, obl.
Frenk Padar, M. v., obl.
Tone Nučič, C., obl.

Pon. 19. 1.
Makarij

Vid.
Pon.

18.00
 18.00

Miro Žnidaršič, Zg., obl.
Janez Tomšič

Tor. 20. 1.
Fabijan

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Franc Škantelj, V., obl.
Vsi Martinovi

Sre. 21. 1.
Neža

Vid. 7.00 Amalija Sebanc, obl.

Čet. 22. 1.
Vincencij

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Rozi Vidmar, Zg., obl.
Alojz in Ivanka Vesel, Predst., obl.

Pet. 23. 1.
Henrik Suzo

Vid. 18.00 Andrej Levstek in st. Zalar, Predst.
Tone Novak

Sob. 24. 1.
Frančišek Sal.

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Jože Zakrajšek, Vid., obl.
Starši Meglen, K. 72, obl.

Ned. 25. 1.
3. med letom
N. Sv. Pisma
Spr.Sv.Pavla

Vid.
Pon.
Vid.

Vid.

   7.30
9.00

10.30

18.00

Za farane
Vsi Gačnikovi - Kovačevi
Anžkovi, Pdc.
Janez Žgajnar
Mari in Tončka Babič, Zg., obl.


