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Dali so mu knjigo preroka
Izaija. Odprl je knjigo in našel
mesto, kjer je bilo pisano:
»Duh gospodov je nad menoj,
zato me je mazilil.
Poslal me je, da ubogim
oznanim blagovest;
da naznanim
jetnikom oproščenje
in slepim pogled;
da zatirane izpustim v prostost
in oznanim leto
Božjega usmiljenja.«
In zaprl je knjigo,
jo dal služabniku in sedel;
in vseh oči v shodnici
so bile uprte vanj.
Začel jim je govoriti:
»Danes se je to pismo
izpolnilo, kakor ste slišali.«

(Lk 4,17-21)

Jezus jim reče:
"Napolnite vrče z vodo!"

Smeli smo z njim.  
Na svatbo. V Kano. 
In tam je očitno razodel 
svojo Božjo moč.
Vodo je spremenil v vino.
Šest polnih kamnitih vrčev.
Ker je ona, Mati, želela 
tako! Ko je gostom 
zmanjkalo vina.
Pili smo, peli smo, bili smo veseli svatje.  
Naš Ženin je bil on, Kristus.
Na življenje in smrt smo se povezali z njim.
Kakor bo šel on, bomo šli tudi mi.
Kar bo delal on, bomo delali mi.
Najraje bi za vedno ostali na svatbi.
Z vinom ali brez njega. Samo da je on z nami.
On je naše vino in naš kruh!

S. Janežič, Sveta dežela



Na seji ŽPS smo imeli zelo živahno raz-
pravo o tem, kako mi konkretno priču-
jemo za vero. Prosil sem člane, naj nekaj 
pričevanj napišejo v Oznanila. Tako boste 
brali pričevanja članov ŽPS, lepo pa vabi-
mo vse, ki ste se pripravljeni izpostaviti in 
tudi drugim povedati o svojem pogledu na 
to in ono. S tem boste bogatili vso župnijo. 
Kot prvo pričevanje je napisala zastopnica 
pevcev v ŽPS Tina Kadunc, za kar se ji iz 
srca zahvalim.

***
Na seji ŽPS je pogovor nanesel tudi na 

alternativno medicino, magijo, okultizem 
in njihov negativen vpliv na človeka. Sko-
raj vsak izmed nas se je že srečal z jogo, 
vedeževanjem, bioenergijo, horoskopom, 
reikijem, kiropraktiko, amuleti, kristalni-
mi kroglami, prerokovanjem iz kavne use-
dline, tarot kartami, nihali, religijo new 
age, pogovorom z mrtvimi… nevedoč, da 
smo se še tisti trenutek odprli za sile hu-
dega duha ali satana, katerega edini cilj 
je, polastitev človekove duše. Mogoče se 
boste po obisku bioenergetika odlično po-
čutili, a bo to le slepilo kratkega roka, saj 
edino Bog ozdravlja, edino Bog lahko daje 
in jemlje. V težkih življenjskih situacijah, 
ko bi dali vse za ozdravitev, je naša vera na 
preizkušnji. Bistveno za nas je spoznanje, 
da demoni zares obstajajo in znanje o tem, 
na kakšen način vsakodnevno, invazivno 
in zvito vstopajo v naše življenje. Za boj in 
očiščenje uporabimo sveto spoved, evhari-
stijo in veliko molitve.  Dandanes se žal o 
tem malo govori, navkljub temu, da Sveto 
Pismo na več mestih in zelo točno piše rav-
no o omenjenem delovanju hudiča. Zdi se 
mi, da so naše babice o tem vedele veliko 
več, kot vemo zdaj mi. Upam, da nas bo 
Božja previdnost večkrat napotila na  pre-
davanja eksorcista g. Marjana Veternika, 
na srečanja Prenove v Duhu,  predvsem pa 
k molitvi.

Tina Kadunc

Ob sklepu božičnih praznikov bi rad po-
udaril samo nekaj reči. Spet je bila božična 
devetdnevnica zelo lepa in dobro obiskana. 
Kar nekaj ljudi, še posebej tujih, je reklo, da 
je zanje to pravo doživetje in da teh lepih 
melodij, ki jih prepevamo, in dogodkov, ki 
se jih spominjamo, ne bodo nikoli pozabili. 
Hvala vsem, ki pri petju in vsej organizaciji 
pomagate. Teh naj bi bilo čim več!

Kot duhovnik sem bil pred božičem 
posebej vesel mnogih spovedi. Občutek 
imam, da je prišlo letos k spovedi še poseb-
no veliko mladih.

Hvaležen sem tudi za vse darove, tako 
letos še posebno za vaše darove za obnovo 
cerkve, pa tudi za oba duhovnika in druge 
potrebe. Drugega ne morem, kot da po-
novno rečem: Bog naj vsem povrne!

Teden molitve za edinost kristjanov, ki ga 
začenjamo vsako leto 18. januarja, bomo 
tudi letos obhajali vsak večer s sveto mašo 
in molitvijo po Jezusovi izrecni želji, naj 
bomo vsi eno. Vsak večer ste najlepše va-
bljeni vsi, ki morete in čutite potrebo, da 
izpolnite Jezusovo naročilo. Letos bomo 
vključili v molitev še posebej migrantsko 
krizo, ki močno zaposluje Evropo, pa tudi 
ves svet.

Statistika za leto 2015

KRSTI so najbolj vesel in pomemben do-
godek za vsako župnijo. V letu 2015 je bilo v 
naši župniji 33 krstov, kar je enako kot leto 
prej. Bilo je moško leto, saj je bilo kršče-
nih kar 22 dečkov in le 11 deklic. Imena so 
zelo različna. Trikrat seje ponovilo ime Ja-
kob, dvakrat pa Žan, Timotej, Sara in Nejc. 
Krščuje se pri krstnem kamnu v župnijski 
cerkvi (letos je bilo tu nekoliko nereda, ker 
smo obnavljali cerkev). Lepo prosimo, da 
se držite datumov, ki so za celo leto naprej 
oznanjeni.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE



CERKVENE POROKE so znamenje naše 
vere in zaupanja v Božjo pomoč, brez ka-
tere je v zakonu zelo težko. Za kristjana ni-
kakor ni vseeno, ali je sklenil cerkveni za-
kon, ali pa živi v izvenzakonski skupnosti. 
Kdor se noče poročiti, s tem dokazuje, da 
noče Božje pomoči, zato tudi ne more pre-
jemati zakramentov, ne more biti boter in 
ga ne bi smeli cerkveno pokopati. 

Lani smo na poroko pripravili in se je 
doma poročilo osem parov, kar je dva več 
kot prejšnje leto.

CERKVENI POGREBI izražajo našo vero 
v večno življenje in so znamenje povezano-
sti kristjanov med seboj. Kristjani nismo 
posamezniki, pač pa skupnost. Smo Božje 
ljudstvo, in kot taki za svoje pokojne mo-
limo in jih spremljamo na zadnji poti, ki 
nas vse - hoteli ali ne - vodi v srečno ali 
nesrečno večnost.

Cerkveno smo lani pokopali 30 doma-
čih faranov in 3, ki niso več živeli med 
nami. Starost je bila različna, od 90 do 58 
let. V tolažbo nam je, da je bilo 20 od teh 
previdenih, to se pravi, da so pred smrtjo 
prejeli svete zakramente. Trije so umrli ne-
nadoma, a so hodili redno k sveti maši, 10 
pa jih je umrlo neprevidenih.

OBHAJILA so znamenje naše tesne po-
vezave z Bogom, ki nas tako ljubi, da je 
hotel postati celo naša duhovna hrana. 
Obhajilo ni nagrada za naše lepo in sveto 
življenje, pač pa je pomoč, da bi postajali 
vedno boljši in bolj sveti. Je pa za obhajilo 
potrebno, da smo v posvečujoči milosti, to 
se pravi, da se ne zavedamo težkega greha, 
da imamo živo vero v Jezusa, navzočega v 
evharistiji, in ga z ljubeznijo prejmemo v 
svoje srce. Zlasti pri pogrebih in porokah 
ali drugih slovesnostih je nevarnost, da bi 
prejeli obhajilo, ker je taka navada, ali da 
ne bo kdo kaj rekel, ali zato, ker gre večina 
ljudi k obhajilu. Prav je, da se vsakič pred 
obhajilom vprašamo: zakaj bom prejel Je-
zusa in kakšna je moja vera in ljubezen do 
njega.

Dokler je bil mežnar Stanko Kostanjšek 

in je on pekel hostije in vpisal, koliko jih je 
dal posvetiti, smo natančno vedeli, koliko 
smo jih posvetili in potem razdelili pri sve-
tem obhajilu. Sedaj pa hostije kupujemo 
in smo, žal, pozabili vsakič vpisati, koliko 
smo jih posvetili. Prejšnja leta smo razdeli-
li nekaj čez 60.000 svetih hostij.   

Slovesnosti  
in važnejši dogodki

Lani je bila pri nas sveta birma, katero 
je prejelo 63 birmancev.

Prvo sveto obhajilo je prejelo 33 prvoo-
bhajancev.

Rojak škof Anton Jamnik je posvetil nov 
oltar in blagoslovil obnovljeno cerkev.

Službo mežnarja v farni cerkvi je lani 
zaradi bolezni zapustil Stanko Kostanjšek 
in jo prevzel Milan Cingerle.

Slovesno smo proslavili tudi 50 let or-
ganistove službe Toneta Šinkovca in 70 let 
življenja župnika.

OBNOVA CERKVE bo gotovo na pose-
ben način zaznamovala leto 2015. Nanjo 
smo se nekaj let pripravljali, zbirali sred-
stva in mojstre za to zahtevno delo. Načr-
te smo zaupali mladima arhitektkinjama 
Mihaeli Kastelic in Katji Lončar, ki sta delo 
strokovno in vestno opravili in dobili po-
hvalo škofijske umetnostne komisije in 
državnega zavoda za ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine. Tudi sam sem bi z 
njima izredno zadovoljen, saj smo imeli 
veliko razgovorov, posvetov in ogledov po 
drugih cerkvah.  

Glavna dela so bila: ureditev prezbite-
rija, tlaka v cerkvi, poprava vseh napak, 
ki z dolgimi leti nastanejo v tako veliki in 
pomembni stavbi, ureditev talnega gretja, 
pleskanje celotne cerkve, nov daritveni ol-
tar, ambon in krstni kamen, posledično pa 
vhod skozi glavna vrata in dostop do cer-
kve in pokopališča. Veliko delo in strošek 
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Pon. 11. 1.
Pavlin Og.

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Za zdravje
Vodičarjevi

Tor. 12. 1.
Tatjana

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Metka Grm in vsi Skajžni, M.v., o.
Marija in Alojz Brodnik, obl.

Sre. 13. 1.
Hilarij

Vid. 7.00 Vsi Svetinovi
Bernarda Mohar

Čet. 14. 1.
Oton

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Janez Šuštar, M.v., obl.
Franc in Frančiška Godec, obl.

Pet. 15. 1.
Absalom

Vid. 18.00 Mimi Tomoževa, obl.
Anton Novak, B.v.

Sob. 16. 1.
Honorat

Vid.
Kom

8.00
18.00

Ivan Nučič, C., obl.
Vsi Pirčevi in Ana Arko

Ned. 17. 1.
2. med letom

Anton

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Alojz Oblak
Andrej Levstek in st. Zalar, obl.
Marija Lavrič, Z.v., obl.

Pon. 18. 1.
Marjeta O.

Vid.
Pon.

18.00
 18.00

Miro Žnidaršič, Zg., obl.
Franči. H., Karl J, Anton A.

Tor. 19. 1.
Makarij

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Ignacij in Alojzija Bartolme, M.v., o.
Dušan Buščaj

Sre. 20. 1.
Fabijan

Vid. 18.00 Antonija in Franc Hočevar, V., o.
Hrenovi, Pdc.

Čet. 21. 1.
Neža

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Janez Kralj, Zg., obl.
Duhovnik Jože Mrvar

Pet. 22. 1.
Vinko

Vid. 18.00 Kristina Erčulj, obl. Z.v.
Stanislav Mohar

Sob. 23. 1.
Henrik Suzo

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Jože Zakrajšek, V., obl.
Kristina Meglen, K.79, obl.

Ned. 24. 1.
3. med letom
Frančišek S.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Kristina Lenarčič
Vsi Zidancovi, Zg.
Alojz in Ivanka Vesel, Predst., obl.

pa so bile klopi. Mislili smo na nove, a je po posvetih pre-
vladalo mnenje, da naj se stare restavrirajo in obnovijo. To 
je bilo zahtevno delo, ki je tudi veliko stalo. Ker pa smo 
že bili v tako veliki obnovi, smo dali očistiti in prenoviti 
tudi vse tri lestence in uredili električno osvetlitev. Brez 
zadnje postavke so računi v grobem v skupnem znesku 
163 tisoč. Poravnali smo 111 tisoč. Od tega smo prihranili 
55 tisoč, občina je prispevala 9 tisoč, župnik je podaril 20 
tisoč, namenskih darov za obnovo pa je bilo do sedaj 27 
tisoč. Na predlog gospodarske komisije smo prodali tudi 
del cerkvene zemlje, in sicer ob igrišču na Vidmu, kjer so 
zasajene smreke, in dobili zanjo 20 tisoč, kar imamo še 
v dobrem. Tako je dolgov še 32 tisoč. Prav je, da veste, za 

kolike vsote gre, saj mnogi 
izredno velikodušno pri-
spevate s svojimi darovi, vsi 
pa smo ponosni na svojo 
farno cerkve, ki je vernim 
drugi dom.

Župnijska Karitas ima se-
stanek v ponedeljek, 11.1. 
ob 19h.

Redna seja Ž P S bo v ja-
nuarju v ponedeljek, 18. 1. 
ob 19h. Člani si preberite 
v priročniku DRUŽINA NA 
POTI K IZVIRU na str. 28 
Kruh iz nebes.   

Verouk za prvoobhajan-
ce in starše bo v nedeljo, 
27. 1., po pol enajsti maši v 
župnišču.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝
Ob smrti Tine Brodnik je 
dal dar za cerkev tudi De-
jan Novak. Molivci pa so 
dali za 4 maše in dar za 
cerkev.

✝
Ob smrti Staneta Poni-
kvar, ki je umrl v Nemčiji, 
sta dali dar za cerkev sestri 
Milka in Metka.

✝
Ob smrti Miloša Mehle je 
dala dar za cerkev Kmetij-
ska zadruga.


