Godovi in sv. maše v mesecu januarju
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.

S
Č
P
S

Marija Božja Mati
Bazilij Veliki
Jezusovo ime
Angela Folinjska

5.1.

N

2. nedelja po božiču

6.1.
7.1.
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.

P
T
S
Č
P
S

Sveti trije kralji
Rajmund, duhovnik
Severin Noriški
Hadrijan, opat
Gregor Niški
Pavlin Oglejski

12.1.

N

Jezusov krst

13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.

P
T
S
Č
P
S

Hilarij, škof
Oton iz Jurkloštra
Mihej in Habakuk
Maroški mučenci
Anton, puščavnik
Marjeta Ogrska

19.1.

N
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20.1.
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23.1.
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25.1.

P
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26.1.

N

27.1.
28.1.
29.1.
30.1
31.1.
1.2.

P
T
S
Č
P
S

Sebastijan in Fabijan
Neža, mučenka
Vincencij in Laura
Zaroka Jožefa in Marije
Frančišek Saleški
Spreobrnitev apost. Pavla
Nedelja
Svetega Pisma
Angela Merici
Tomaž Akvinski
Konstancij in Valerij
Hijacinta Mariscotti
Janez Bosko
Brigita Irska

2.2.

N

Jezusovo darovanje

+ Slavko in Mirko Celcer ter Franjo in Brigita Nekrep

+ Branko in Štefka Gorjup
+ Rado Trobentar
+ Štefka Šart
+ Slavko Vollmeier
- za zdravje v družini
+ Vinko Altenbaher
+ Janko Božac
+ Štefan Puklavec
+ Jože in Katarina Ravnjak ter družina Kotnik
+ Marinka Dogenik
+ Jože Jurko
+ Milan Težak
- v zahvalo
+ Vili in Tilčka Lešnik
+ Danica, Rozika in Dominik Repolusk

+ Tone Jurše

7.30

+ Alojz in Alojzija Repolusk, brat Lojzek,
sestra Zofka in nečak Marijan

10.00

+ Anton in Štefanija Stajan, Marija in Vera Petar,
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+ Elizabeta Hleb
+ Mihael in Marija Šerc ter Mihaela Repolusk
+ Zvonka Harič
+ starši Rataj in Smodiš
+ Vojko Ulaga
+ Julka in Jože Gorjanc, v zahvalo in za zdravje
+ Franc Švajger
+ Terezija Jug
+ Maks in Marija Repolusk
+ Marija Možič
+ Konrad in Marija Kmetič ter sorodniki
+ Jože Drozg
+ Rosana Marušič
+ Franček Šmigoc
+ Janko Potočnik
+ Miroslava in Avgust Belovič

2. nedelja med letom

/ 2020

+ Ivan in Marija Podlesek
+ Vinko Zakeršnik in sorodniki
+ Peter Bukovnik

Jn 1,29–34

MOŽ, KI JE PRED MENOJ
Za menoj pride mož, ki je pred menoj, je govoril
Krstnik ob Jordanu. S tem je pričal, da je Jezus
Bog, kar je pozneje ponovno potrdil. Na koncu
evangelijskega odlomka beremo: »Jaz sem videl in
sem priča, da je to Božji Sin.«
Ta Božji Sin, večna Beseda, se je učlovečil po devici Mariji in postal v določenem času določen človek, Jezus iz Nazareta. Ob njem so se ljudje spraševali:« Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati
Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in
Simon in Juda?«
S tem, da je postal določen človek v določenem času, je na skrivnosten način postal
vsak človek v vsakem času. Bil je pred mano, pomeni: bil je v Adamu, bil je v Abelu,
bil je v Abrahamu, v Mojzesu, v Davidu, v Izaiju in Jeremiju … Še posebej je bil v
vseh trpečih, v vseh, ki so bili preganjani ali umorjeni zaradi resnice in pravice; v
vseh, ki so delali dobro, oznanjali mir in ljubezen. V vsaki besedi, ki je tolažila, v vsaki roki, ki je božala, v vsakem pogledu, ki je prinašal luč in toplino, je bil On.
Janez ga je videl, ko je prihajal k njemu. Videl in prepoznal ga je po veri. Jezusov
obraz je bil podoben obrazom vseh ljudi v množici ob Jordanu, toda Janez, ki je imel
razsvetljene oči in čisto dušo, je na tem obrazu razpoznal poteze Božjega Sina.
Ta obraz pa razpoznavajo po veri razsvetljene oči tudi danes. V vsakem človeku.
Kristus je tam, kjer je Cerkev. Cerkev pa je tam, kjer smo verniki. Pri vsaki maši, pri
vsaki molitvi, povsod, kjer smo zbrani v njegovem imenu. On, ki je pred vsemi nami,
je tudi med vsemi nami.
Po: F. Cerar

Ob prazniku Jezusovega krsta
Vse Kristusovo poslanstvo lahko povzamemo v tem, da nas je prišel krstit v Svetem
Duhu, da bi nas osvobodil sužnosti smrti in nam odprl nebo, dostop resničnega in polnega življenja, ki je vedno novo potapljanje v prostranost bivanja, medtem ko nas veselje preprosto prevzame (Rešeni v upanju, CD 118,12).
Molimo za vse kristjane, da bi vedno bolj razumeli dar krsta in bi se ga zavzeli živeti
dosledno in tako pričali za ljubezen Očeta in Sina in Svetega Duha.
Benedikt XVI

Ob prazniku Svetih treh kraljev
Na horizontu našega srca sveti zvezda, ki nam ukazuje, naj hodimo vedno
dalje, naj sledimo svojemu hrepenenju, dokler nas ne pripelje do doma,
kjer je Marija z detetom, do doma, kjer
smo resnično doma. Zgodba o modrih
nas opogumlja, naj zaupamo svojemu
hrepenenju. To ni nikakršna romantika, vse se je že uresničilo. Boga bomo
gledali, saj se nam je z učlovečenjem približal, toda videli ga bomo v človeku, v
otroku v naročju njegove matere. Tam, kjer začutimo sprejetost, se nam približa sam Bog, ki nas varno nosi v svoji ljubeči roki. Ko najdemo stik z Božjim
otrokom v sebi, nam Bog govori, da v nas deluje in nas prenavlja. Naša pot ni
zaman. Prispeli bomo na cilj, našli bomo Boga, saj nam je v Jezusu že prišel
naproti..
Anselm Grün, Blagoslovljen božič
Ob nedelji verskega tiska
V Cerkvi na Slovenskem imamo danes kar celo paleto kvalitetnega verskega tiska,
ki nam omogoča dobro informiranost o življenju Cerkve pri nas in po svetu. Kar se
mi zdi, da daje poseben pomen verskemu tisku, je zelo širok izbor vsebin, ki nam
pomagajo pri iskanju odgovorov na življenjska vprašanja, pomagajo nam poglabljati
versko znanje, veliko je tudi vsebin, ki pripomorejo k duhovnemu poglabljanju, nekatere revije pa nam lahko služijo tudi kot zelo dober pripomoček pri molitvi.
Vsebine, ki jih prinaša verski tisk, pomagajo k človeškemu in duhovnemu oblikovanju osebnosti, kar je po mojem tudi njegovo osnovno poslanstvo.
Povzeto po: B. Potočnik, Družina, 14.1. 2018

Na začetku novega leta 2020 se zahvaljujem vsem sodelavcem pri bogoslužju: ministrantom, bralcem Božje besede, pevcem, zborovodkinji in
organistki ter kitaristoma za vodenje družinskega pevskega zbora. Hvala
katehetom, animatorjem, članom Župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta ter sodelavcem pri Župnijski karitas. Hvala vsem, ki skrbite za
urejenost, čistost in krašenje župnijske cerkve, cerkve na Smolniku, pokopališke cerkve, župnišča in okolice. Hvala za darove za sv. maše in darove
za potrebe župnije in obnovitvena dela ter za tihe molitve in žrtve. Bodimo
tudi v tem letu dobri sodelavci v blagor naše župnije in vse Cerkve.
Obnovitvena dela v letu 2019
Popravilo strehe na zvoniku, novi snegobrani ob zvoniku nad zakristijo ter
popravilo stolpne ure.

Dogodki v mesecu januarju:
1.1., novo leto-dan miru; pri sv. maši bomo prosili za blagoslov in Božje
varstvo v novem letu
2.-4.1., prvi četrtek, petek in sobota; dopoldan obisk bolnikov na domu,
pred sv. mašo smo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim
5.1. tretji sv. večer/predvečer praznika Gospodovega razglašenja; pri
obeh sv. mašah blagoslov vode, kadila in krede
6.1., praznik Gospodovega razglašenja, Sveti trije kralji
11.1., ob 9.30 srečanje ministrantov, ob 18. uri srečanje Frančiškove družine
12.1., praznik Jezusovega krsta; ta dan se v hvaležnosti spominjamo
svojega krsta, ko so nas naši starši in botri prinesli v župnijsko cerkev in smo
postali kristjani
18-25.1., Teden molitve za edinost kristjanov
23.1., ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
26.1., nedelja Svetega pisma; ob 15. uri svetopisemsko srečanje v mariborski stolnici
28.1., ob 18. uri srečanje katehetov in animatorjev
1.2., ob 10. uri birmanske skupine
2.2., praznik Gospodovega darovanja – svečnica; pri obeh sv. mašah
blagoslov sveč, ob 10. uri družinska sv. maša, pri kateri sodeluje družinski
pevski zbor, po obeh sv. mašah priložnost za prejem Blaževega blagoslova za
zdravje
Statistika za leto 2019
V oklepajih so podatki za primerjavo z letom 2018.
Krščenih je bilo 40 (31)
21 dečkov in 19 deklic
- iz cerkvenih zakonov 11
- iz civilnih zakonov 4
- izvenzakonskih 25
 Cerkvenih porok je bilo 11 (11)
 Cerkvenih pogrebov je bilo 63 (67)
Umrlo je 35 moških in 28 žensk.
 K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 16 otrok (16)
 Zakrament sv. birme je prejelo 10 otrok in 1 odrasel
 Razdeljenih je bilo 10.000 obhajil
Ob prazniku Jezusovega krsta
Ko obhajamo spomin na Jezusov krst, se spominjamo tudi trenutka, ko smo sami
postali Božji otroci. Naj nas ob tem nagovarja tudi ta molitev za novokrščenega
otroka. Te besede so nam lahko vsem kristjanom vzpodbuda in nenehen klic h
Gospodu, da bi nam po zakramentu svetega krsta ostajal blizu v vseh situacijah
našega življenja.

