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PISMO ZATEPISMO ZATE   
 
 

Dragi moj otrok!  
Mogoče me ne poznaš, ampak jaz vem vse o 
tebi, (Ps 139,1)  vem, kdaj sedaš in kdaj vstajaš 
(Ps 139,2) in poznam vsa tvoja pota. (Ps 139,3)  

Celo vse lase na tvoji glavi imam preštete,   
(Mt 10,30) zakaj ustvaril sem te po svoji podobi.  
(1 Mz 1,27) Nisi bil ustvarjen po pomoti, zakaj 
vsi tvoji dnevi so bili zapisani v moji knjigi. 
(Ps 139,15-16) Določil sem čas tvojega rojstva 
in kraj, kjer boš živel. (Apd 17,26)  Stkal sem te 
v telesu tvoje matere (Ps 139,13) in že od rojs-
tva te varujem. (Ps 71,6) Če me boš iskal z 
vsem svojim srcem, me boš našel. (5 Mz 4,29)  
Jezus je umrl, da bi bil ti lahko spravljen z 
menoj. (2 Kor 5,18-19) Njegova smrt je bila 
popoln odraz moje ljubezni do tebe. (1Jn 4,10) 

Odpovedal sem se vsemu, kar sem ljubil, da bi 
si lahko pridobil tvojo ljubezen. (Rim8,31-32) 

Če sprejmeš dar mojega sina Jezusa, sprejmeš 
mene (1Jn2,23)  in nič več te ne bo moglo ločiti 
od moje ljubezni.(Rim 8,38-39)  
Pridi domov in naredil bom gostijo, kot jo 
nebesa še niso videla. (Lk 15,7) Jaz sem vedno 
bil Oče in vedno bom Oče. (Ef 3,14-15) Sprašu-
jem pa ali želiš biti ti moj otrok? (Jn 1,12-13) 

Čakam te. (Lk 15,11-32)  

                              Tvoj Oče – Vsemogočni Bog 
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23. 1. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

NEDELJA  

BOŽJE BESEDE 
Henrik, duhovnik 

-za župljane in dobrotnike  
+Janko Demšar; +Vera Mlakar Bricelj  
+Ciril Oblak, obl.; +Alojz Koprivnikar, obl. 

70 0  

800 

1000 

24. 1.,   
ponedeljek 

Frančišek Saleški, 
škof in cerkveni učitelj 

++Dagarin (Puštal) 
+Ana in Boris Stojanovič, obl.  

1800 

25. 1.,   
torek 

SPREOBRNITEV  
APOSTOLA PAVLA 

-po namenu (K.L.) 
+Jože Bašelj, 7. dan; -po namenu (B) 

70 0  

1800 

26. 1.,  
sreda 

Timotej in Tit, škofa 
+Marjan Kos, 30. dan 
+Angelca in Stane Jankovič 

1800 

27.  1., 
četrtek 

Angela Merici,  
red. ustanoviteljica 

+Terezija Vinčič, 7. dan 
++starši Prosen; +Andrej Trobec, obl.  

1800 

28. 1.,  
petek 

Tomaž Akvinski,  
cerkveni učitelj 

+Francka Habjan, 30. dan 
++starši, sestre in bratje Dolinar 

1800 

29. 1.,  
sobota 

Valerij, škof 
+Anica Svoljšak, obl. 
++družina Hafner (Kopališka);  
+Janez Bernik (Fužinska) 

70 0  

1800 

 

30. 1. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

4. NEDELJA      
MED LETOM 
Martina, mučenka 

-za župljane in dobrotnike 
+Pavle Križnar ml., obl. 
++Nacetovi 

70 0  

800 

1000 

31. 1.,   
ponedeljek 

Janez Bosko,  
redovni ustanovitelj 

+Jože Oblak, obl.  
+Pavla Bergant, obl.  

1800 

1. 2,   
torek 

Brigita Irska,  
opatinja 

-po namenu 
++starši Bogataj, mož in svakinja  
+Marinka Jurčič, obl. 

70 0  

1800 

 
2. 2.,   
sreda 

JEZUSOVO DAROVANJE - 
SVEČNICA 

+Anka in Branko Rosina, obl.  
+Francka Strojan, obl. 

80 0  

1800 

3.  2,  
četrtek 

Blaž, škof in mučenec 
+Franc Rupar (Kidričeva c.)  
+Janez in Frančiška Ziherl  

1800 

4.  2.,  
prvi petek 

Oskar, škof 
-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu  
+Marijana Bogataj, obl.  

70 0  

1800 

5. 2.,  
prva sobota 

Agata,  
devica in mučenka 

-v čast Brezmadežnemu Marijinemu Srcu 
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš 
+Milka Strel; +Slavc Mohorič, obl.  

70 0  
170 0  
1800 

6. 2. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

5. NEDELJA  

MED LETOM 
Pavel in japonski mučenci 

-za župljane in dobrotnike  
-po namenu 
+Silva Alič, obl.; +Janez Tavčar, obl.  
+Marija Oman 

70 0  

800 

1000 
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Tvoja beseda, GospodTvoja beseda, Gospod  

1 

je darilo modrosti neskon-
čne vsem malim ljudem.  
Pismo ljubeče, ki svetu 

razkrilo z Otrokom nemo-
čnim je Božji objem. 

 

Tvoja beseda, Gospod, 
je vabilo, naj ljubimo 

zvesto se vsi med seboj. 
Srečo v ljubezni srce bo 
čutilo, ko vdano svoj križ 

bo nosilo s Teboj. 
 

Tvoja beseda, Gospod, 
je svarilo človeku, 
ki sodbo lasti si nad 
vsem, lastni svobodi 
zažiga kadilo, kri žrtev 

nemočnih pa skriva očem. 
 

Tvoja beseda, Gospod, 
je zdravilo ostrejše kot 
meč, ko razkriva laži!     
V reko se žive je vode 
izlilo, da žejne odžeja, 

odpre nam oči. 
 

Tvoja beseda, Gospod, 
je vodilo, luč v temi, resnica, 
življenje in pot: dušo skesa-
no bo vedno oblilo ljubezni 
Očetove morje dobrot… 

 

Je res veselo, Gospod, 
oznanilo Ljubezni, ki 

križana reši ljudi? 
Da, ker trpljenje je kratko, 
minljivo, ljubezen pa večna 

po smrti vzcveti... 

Darovali  za maše (oddane):  +JOŽE BAŠELJ:  1 Niko Osenar,  2 Marija Buh; +TEREZIJA 
VINČIČ: 1 Marija Okorn.  



NEDELJA BOŽJE BESEDENEDELJA BOŽJE BESEDE   

 

 

 Nedelja Svetega Pisma je priložnost, da se znova 
zavemo, kako velik dar je Sveto Pismo - razodetje 
Boga, njegova živa beseda je luč na naši poti.  
Povabimo jo v svoje življenje!  
  

   Od 22. do 27. januarja poteka SVETOPISEMSKI 
MARATON - neprekinjeno branje Svetega Pisma     
(s spremljevalnimi dogodki - gosti). Več inf. na: 
www.svetopisemskimaraton.si.  
 
 

 V torek, 25. januarja, na praznik SPREOBRNJENJA APOSTOLA PAVLA, bo 
sklep tedna molitve za EDINOST KRISTJANOV. Kako pomembna je 
molitev v prizadevanju za edinost med nami, nam pokaže spreobrnjenje 
apostola Pavla, ki ga je Bog preoblikoval ravno preko molitve. Prepoznavno 
znamenje Pavlove spreobrnitve iz preganjalca v oznanjevalca je namreč 
navedba: »Kajti glej, on moli.« (Apd 9,11) 
 

 Prihodnjo nedeljo bo pri vseh svetih mašah OFER ZA RAZSVETLJAVO 
oz. elektriko. Bog vam povrni za vašo zavzetost v podpiranju župnije in 
ljubezen do Cerkve, ki jo izkazujete s skupno molitvijo in konkretnimi dejanji. 
 

Napoved premakljivih praznikov  
Veselili smo se rojstva našega  Gospoda Jezusa Kristusa, po Božjem usmiljenju 
pa želimo doseči tudi praznik njegovega vstajenja in dovršitve v slavi: 
 

-  v sredo, 2. marca, bo pepelnica in začetek  štiridesetdnevnega posta.  
 

- 10. aprila bo cvetna nedelja . 
 

-  17. aprila bomo obhajali veliko noč.  
 

- v četrtek, 26. maja, bo vnebohod našega  Gospoda Jezusa Kristusa.  
 

- 5. junija bo praznik binkošti.  
 

- v četrtek, 16. junija, bo praznik presvetega  Rešnjega Telesa in Krvi . 
 

- 20. novembra bo nedelja Jezusa Kristusa kralja vesoljstva, ki mu gre 
vsa čast in slava na veke vekov.  

4. NEDELJA MED LETOM4. NEDELJA MED LETOM   

 

 

  V sredo, 2. februarja, bo praznik Gospodovega 
darovanja v templju - SVEČNICA. Sveti maši 
bosta ob 8. in 18. uri.  
To je dan posvečenega življenja, ko se zahvalimo 
Bogu za redovnike, redovnice in vse Bogu 
posvečene ter se jih spomnimo v molitvi.   
Ta praznik pa je tudi spodbuda za vse starše, 
da bi svoje otroke izročali Bogu - ko jih vodijo v cerkev, učijo moliti, 
kažejo z zgledom, kako zvesto živeti v veri in ljubezni do Boga. Je pa 
tudi praznik starih staršev in vseh starejših, ki so staršem, otrokom in 
mladim v oporo s svojo življenjsko izkušnjo, modrostjo, molitvijo. 

 

  V četrtek goduje sveti Blaž. Na ta dan pri maši lahko 
prejmemo posebni blagoslov, ki je zakramental, sveto 
znamenje, s katerim prosimo, da bi nas Bog na priprošnjo 
svetega Blaža, škofa in mučenca, varoval bolezni na 
grlu in vsakega drugega zla. Morda se v teh časih spet bolj 
zavedamo lastne nemoči, in da potrebujemo Božje milosti 
za varstvo pred boleznimi in vsakršnim zlom. Z naše stra-
ni pa naj bo drža vere in zaupanja Bogu. 
Starši pripeljite tudi svoje otroke. 
 

    V četrtek in petek, bova duhovnika obiskala bolnike in starejše.  
 

   Prvi petek in prva sobota bosta v tem tednu. Pridite k zakramentom. 
Na prve sobote ste vabljeni k molitvi ob 17h v župnijsko cerkev (po 
Marijinem naročilu v Fatimi) za rešitev duš pred pogubljenjem, v tolažbo 
Jezusovemu in Marijinemu Srcu ter za papeža in Cerkev. Zvečer ob 19h 
pa je slavljenje pred Najsvetejšim v kapucinski cerkvi sv. Ane. 
 
 

   Januar je MESEC VERSKEGA TISKA. Vabljeni k naročilu Družine, Ognjišča, 
Magnifikata, Božjega okolja, Besede med nami …  
 

   Lahko postanete tudi milijonar dobrote, če prinesete celoletni dar  (6 EUR) 
za pomoči potrebne.  
 

Vsi starejši od 12 let, ko pridete v cerkev, imejte s seboj osebni dokument in 
dokazilo o  PCT, nosite masko in ohranjajte medsebojno razdaljo. Kdor ne 
more priti k sveti maši, naj jo spremlja  preko medijev, oz. moli rožni venec in 
bere dnevno Božjo besedo.  

 

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
je pol ure pred sveto mašo. 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je 
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča. 
 

SVETOPISEMSKA SKUPINA 

- sreda po maši v župnišču. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 
 
 
 
 
 

 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 
- 27. januar: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 
- 3. februar: ZA DUHOVNE POKLICE. 

 

30. 1. 2022 23. 1. 2022 

https://biblicnogibanje.si/10-nasvetov-za-branje-svetega-pisma/
https://www.svetopisemskimaraton.si/
https://hozana.si/

