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- za župljane in dobrotnike
+Stane Jesenovec, obl.
++ O bl a k
- po na m e n u
-po namenu
+Jelka Cerkvenik, 30. dan
+Ivan Ritlo ter brati in sestre Horvat
-za dobrotnike
+Marija in Stane Dolenec
-v zahvalo
-za otroke in mlade; ++starši Franko (Klobovs. ul.)
-po namenu
+Jože Oblak in starši, obl.; ++družina Miklič
-za mir in spravo
+Marija Setnikar, obl.
-za trpeče in ljudi v pomanjkanju
+Roza in Tomaž Pirc, obl.; +Andrej Fojkar, ml.
- za župljane in dobrotnike
+Marijanca Potrebuješ, obl.
+ Polde Prevodnik, obl.
-po namenu
-v zahvalo
+Katarina Mohorič, 7. dan in Ivan Arhar
+Marjeta Guzelj, obl.
+Stane Habjan
+mož Tone in starši Bogataj
-po namenu
+Alojz Kržišnik, 7. dan
+Anica Peternelj, obl.; ++Košir
-po namenu
-v dober namen (M); -za družine
-po namenu
+Mina Druškovič, obl.; +Anica Jamnik
-po namenu (K.L.)
+Tone Mlakar
- za župljane in dobrotnike
+Anton Rupar
+M il a n B e rga n t
- po na m e n u
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V veljavi so navodila in pogoji za versko oskrbo in življenje. Več v oznanilih.

Oznanjajmo in pričujmo

Ko pa so zagledali zvezdo,
so se silno razveselili.
Stopili so v hišo in
zagledali dete z Marijo,
njegovo materjo,
in so padli predenj
in ga počastili;
in odprli so svoje zaklade
in mu darovali zlata,
kadila in mire.
(Mt 2,10–11)

Zvezda je šla pred njimi,
pred Modrimi z Vzhoda,
in našli so te in se ti poklonili.
Zahvaljujemo se ti,
da si nas poklical na pot, da te iščemo,
da v slutnji svetlobe tipamo za teboj
in da te v živi veri najdemo,
nebogljeno človeškega
in neomajno Božjega.
Prinašamo ti bleščeče zlato –
svoje hrepenenje,
kadilo – svoje skromno čaščenje,
in grenko miro – svoje najtišje bolečine.
Modri so te oznanili svetu,
naj te oznanjamo tudi mi z besedami,
dejanji in zgledom.
Podpiraj nas, da ne omahnemo.
Betlehemska zvezda naj nas vodi.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Jezus je beseda,
ki jo je treba razglašati.
Jezus je resnica,
ki jo je treba povedati.
Jezus je življenje,
ki ga je treba živeti.
Jezus je ljubezen,
ki jo je treba ljubiti.
Jezus je veselje,
ki ga je treba deliti z drugimi …
Zame je Jezus moje vse nad vsem.
Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

Svete maše se darujejo v skladu z navodili slovenskih škofov, ki so
dosegljiva na spletni strani Katoliške cerkve ali župnije. Omogočena
je prisotnosti vernikov, vendar z omejitvami in pod določenimi pogoji (maske,
razdalja, na eno osebo/družino 30m2 …). V cerkvi je tako lahko največ
12 družin ali posameznikov, oz. oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
Svete Jezusove daritve se lahko udeležite ob delavnikih ob 7. in 18. uri v
župnijski cerkvi ter ob 6. in 8. uri v kapucinski cerkvi ter ob nedeljah
ob 7., 8., 10. in 11. uri v župnijski cerkvi, ob 8. uri v cerkvi Brezmadežne ter
ob 7., 8., 10., 11. in 17. uri v kapucinski cerkvi.

2. NEDELJA PO BOŽIČU

3. 1. 2021

 Bog vam povrni za lepo sodelovanje pri letošnji Božični devetdnevnici. Bog lonaj tudi
za vsa voščila in darove, kot tudi za lep odziv na možnosti za udeležbo pri sveti maši.
 Hvala vsem prizadevnim kolednikom in spremljevalcem za izvedeno koledovanje..
Bog povrni tudi velikodušnim dobrotnikom za darove za slovenske misijonarje.
Otroci v tem tednu še lahko prinesete darove Adventne akcije.

V cerkev pridite 10 minut pred mašo . Toplo se oblecite. Ob vstopu si razkužite
roke in nosite zaščitno masko. Pridite samo če ste zdravi in na lastno odgovornost.
Za NEDELJSKE SVETE MAŠE je potrebna vnaprejšnja PRIJAVA:
na spletnem obrazcu (na spletni strani župnije) ali se vpišite v tabelo
na notranji strani glavnih vrat župnijske cerkve, oz. v kapucinski cerkvi.
Prejem obhajila je možen v župnijski cerkvi ob nedeljah od 9. 00 do 9.45.
Sveta spoved je vsak dan pol ure pred sveto mašo.
 OBISKI

BOLNIKOV IN UMIRAJOČIH so možni ob upoštevanju varovalnih ukrepov – spoved, obhajilo, bolniško maziljenje. Svojci pokličite.
 KRŠČEVANJE

je mogoče - en otrok (družina), po predhodni pripravi.
Starši pokličite ali pišite po e-pošti.

Pregled verskega življenja v župniji v letu 2020 (v oklepaju za 2019)
 KRSTI: Starši ste obljubili versko vzgojo in omogočili prejem svetega krsta 20 otro-

kom (lani 39): 13 (20) dečkom, 8 (19) deklicam. Od krščansko poročenih staršev je
bilo 15 (27) otrok; 3 (0) civilno poročenih staršev, 3 (12) pa od neporočenih staršev.

 V torek bo TRETJI SVETI VEČER. Zopet se zberemo k molitvi rožnega
venca in blagoslovu doma. Bogu se zahvalimo za vse, ki so nam posredovali
vero, in da smo tudi sami vključeni v to poslanstvo.
 V sredo, bo slovesni praznik GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA. Pri sveti
maši ob 18. uri bomo s koledniki sklenili letošnjo TRIKRALJEVNSKO AKCIJO.
 V četrtek in petek, bova duhovnika obiskala bolnike in starejše.

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

10. 1. 2021

 POROKE: Zakrament zakona je prejelo 17 parov (13). Sveti zakon je zakrament zaveze

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

 POGREBI: S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 55 župljanov (lani 47): 22 (23)

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

v podarjanju in služenju; vera, zrelost in kreposti pa so temelj na katerem je modro graditi.

moških in 33 (24) žensk. Povprečna starost umrlih je: moških 78 (75) let in žensk 82 (87)
let. Previdenih za odhod v večnost (spoved, maziljenje, obhajilo) je bilo 9 (8); samo maziljenih 3 (8); 43 (31) pa neprevidenih, nekaj zaradi nagle smrti, veliko preveč pa zaradi odlašanja … tudi ob dolgotrajnih boleznih. Bog daj pravo spoznanje, skrb in ravnanje.
 Za

PRVE PETKE duhovnika obiskujeva 21 bolnikov. Hvale vredno je, ko domači
omogočite svojcem, da v starosti in bolezni prejmejo Božjo tolažbo in bližino.
 VEROUK obiskuje 273 otrok. Prvič je k svetemu obhajilu pristopilo 41 otrok (37). S

sveto birmo je bilo potrjenih v veri 28 (37) birmancev. Molimo za otroke in starše.
Hvala Bogu za vse, ki ste zvesti Bogu in Cerkvi.

Morebitne spremembe glede svetih maš idr. spremljajte na spletni strani župnije.
Slovenska Karitas prosi za pomoč prizadetim ob potresu v Petrinji na Hrvaškem.
Vsa zbrana sredstva bodo posredovana Hrvaški Karitas za odpravljanje posledic
potresa, predvsem pri obnovi hiš in normalizaciji življenja najbolj ranljivih družin.
5 EUR lahko darujete z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919. Možno je tudi
nakazilo na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana. TRR: SI56 0214
0001 5556 761, Namen: POTRES PETRINJA, Sklic: 00 627. Hvala za vsak dar!

