
 

DAN 

Skoz krošnjo vsuje se prgišče žarkov 

v jutro, ko jih je kot zvezd na nebu. 

Žarijo po plesočem novem dnevu. 

Bog upanja natrosi nam utrinkov. 

  Zavihajmo rokave si veselo, 

  vsakogar že čaka njega delo 

   in pridni duši hvalo se bo pelo, 

  v težkih urah vest mu bo ogrelo. 

V novo leto stopamo pogumno, 

v nove dneve polni dobre volje,  

prijatelje si zbiraj bistroumno. 

  Ko stopal z njimi boš čez svoje polje, 

  besede tvoje, ki jih z'rečeš skromno, 

  rahljajo nežno trdo skorjo zemlje. 

 

JANUAR - PROSINEC 

Rahljajo nežno trdo skorjo zemlje 

koraki modrih z daljnega vzhoda. 

Sklonili glave so pred njim, ki voda 

odteka Nanj z moža oblek kamelje.  

  Se januarja hitro noč prikrade 

  kje so dlani, ki bi molile rade 

  in pravljico povedati bi znale 

  na peči poslušalce mlade zbrale 

Pehar dobrot poglej bo kmalu prazen. 

Ne skrbi, tu še zimsko je veselje 

in pazi da te ne dobi bolezen, 

  ko mraz ti sapo vso v meglo zmelje  

  ne ugasne nikdar upanje ljubezen  

  Elijev ogenj v korenini želje 

 

KRAŠENJE 

Januar Župeča vas Dolenji del Skopic 

Februar Boršt Gorenji del Skopic 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko 

nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 
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MOJA VERA 

Dobri Bog, otrok sem!  
Ne znam vseh jezikov,  
ne poznam vseh ved,   
ne poznam celotnega Svetega pisma, 
nisem učenjak,  
toda, kar verujem z vsem srcem  
in z vsem svojim umom,  
je to, da je Jezus tvoj Sin,  
Gospod, ki ga ljubimo! 
Njega poznam! 
Bil je otrok kot jaz! 
Pogovarjal se je, se igral,  
iskal odgovore kot jaz!  
Glasno se je smejal, tekal je, se učil brati,  
jokal je, tolažili so ga kot mene!  
Nestrpno je čakal, da bo velik, kot jaz,  
učil se je izbirati, učil se je odločati kot jaz! 
Kakšna radost:  
Gospod Jezus je bil otrok kot jaz! 
Od njega se hočem učiti ljubiti Boga,  
ljubiti bližnjega.  
Z njim hočem rasti. 

Po: C. Singerju 

 

 LJUBEZEN GRADI 



9. 2. SOB Apolonija, devica in mučenka  

Leničev dom / Po namenu 

13. 1.  NED JEZUSOV KRST / Iz 42,1-7; Ps 29; Apd 10,34-38; Lk 3,15-22 

Cerklje 7'00 Za farane 

Krška vas 9'00 Antonija in Franc Baškovč 

Cerklje 10'30 Jože in družina Arh 

Ljubljana 19'00 V imenu ljudstva - igra o Leniču 

14. 1. PON Oton, prior 

Krška vas 18'00 Ana in vse ++ Horvatič 

15. 1. TOR Mihej in Habakuk, preroka 

Cerklje 18'00 Za starše in brate Jalovec 

16. 1. SRE Honorat, škof 

Cerklje 18'00 Anton Baznik, 7. dan 

17. 1. ČET Anton, puščavnik 

Cerklje 18'00 Račič Anton / maša v cerkvi na oltarju s kipom sv. Antona 

18. 1. PET  Marjeta  Ogrska , kneginja, dominikanka 

Cerklje 18'00 Ambrožič Branko / po maši čaščenje Najsvetejšega 

19. 1. SOB Makarij Aleksandrijski, opat 

Cerklje 7'00 Za duše v vicah 

20. 1. NED 2. nedelja med letom / Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; Jn 2, 1-11 

Cerklje 7'00 Viljem 4. obl. in starši Grojzdek 

Krška vas 9'00 za farane  

Cerklje 10'30 Žugič Ivanka 

Cerklje 17'00 Mjuzikal o materi Tereziji - "svinčnik Zanj" 

21. 1. PON Agnes, devica in mučenka 

Krška vas 18'00 Za pokojno mamo in vse rajne sorodnike 

22. 1. TOR Vincencij, diakon in mučenec 

Cerklje 6'50 Po namenu / pri maši sodeluje 5. razred 

23. 1. SRE Henrik Suzo, dominikanec  

Cerklje 18'00 V zahvalo  

24. 1. ČET Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj 

Cerklje 6'30 V zahvalo 

25. 1. PET Spreobrnitev apostola Pavla 

Krška vas 18'00 Viktor Ferenčak obl. in družina Ferenčak /čaščenje Najsvetejšega 

26. 1. SOB Timotej in Tit 

Cerklje 7'00 Po namenu 

27. 1. NED 3. nedelja med letom / Neh 8, 2-10; 1Kor 12, 12-30; Lk 1, 1-4; 4,14-21 

Cerklje 7'00 Družia Kodrič, Lenič in Frančiška Mohor 

Krška vas 9'00 Za farane 

Cerklje  10'30 Ivan in starši Urbanč - Hrastje 

Sodražica 18'00 V imenu ljudstva - igra o Leniču 

28. 1.  PON Tomaž Akvonski, duhovnik in cerkveni učitelj 

Krška vas 18'00  Ivana Rudman 

29. 1.  TOR Valerij, škof  

Cerklje  18'00 Franc Pavlovič 

30. 1.  SRE Martina, mučenka 

Cerklje 18'00 Po namenu 

31. 1.  ČET Janez Bosko, duhovnik in ustanovitelj salezijancev 

Cerklje 6'50 Po namenu / pri maši sodeluje 6. razred 

1. 2.  PET Brigita Irska, opatinja / PRVI PETEK  

Cerklje 18'00 Starši Kelher /po maši čaščenje Najsvetejšega 

2. 2. SOB SVEČNICA - dan posvečenega življenja 

Cerklje  10'00 Po namenu sester (škof Andrej Glavan) 

3. 2. NED 4. nedelja med letom / Jer 1, 4-19; 1Kor 13, 1 - 13; Lk 4, 21-30 

Cerklje 7'00 za farane  

Krška vas 9'00 Lubšina Ivan, družina Lubšina in Semenič 

Cerklje  10'30 Marjan Žičkar, mama Marija in ++ ter Simona Pirc 

Stara Loka 18'00 V imenu ljudstva - igra o Leniču 

4. 2. PON Jožef Leoniški, kapucin in misijonar 

Krška vas 18'00 Mariji materi in Lojzetu Grozdetu v priprošnjo 

5. 2. TOR Agata, devica in mučenka 

Cerklje 6'30 Po namenu 

6. 2. SRE Pavel Miki in drugi Japonski mučenci 

Cerklje 18'00 Anton Baznik, 30. dan / po maši ŽPS  

7. 2. ČET Rihard, kralj  

Cerklje 6'30 Sestra Amanda in vse sestre, ki so bile v naši župniji 

8. 2. PET Hireonim - PREŠERNOV DAN 

Cerklje 18'00 Branko Ambrožič 



10. 2. NED 5. nedelja med letom / Iz 6, 1-8; 1Kor 15, 1-11; Lk 5, 1-11 

Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas 9'00 V zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov 

Cerklje 10'00 Franc in Rozalija Bevc  

 

STATISTIKA ZA LETO 2012 

 

Krsti 

V letu 2012 je bilo krščenih 22 otrok, in sicer 13 deklic in 9 fantov; 9 

zakonskih in 13 nezakonskih. V lanskem letu je bilo prav tako 

krščenih 22 otrok. 

    

Pogrebi 

V letu 2012 je bilo 27 pogrebov. 17 moških in 10 žensk; 22 

previdenih, 5 neprevidenih; 15 jih je imelo srčne bolezni (kap); 6 – 

rak, ostali druge bolezni ali nesreče. Povprečna starost umrlih je 80'03 

leta (lansko leto79(?), predlansko 73 / leto nazaj 75,3 leta); 2011 je 

bilo 28 pogrebov / 2010 - 17 pogrebov, v letu 2009 je bilo 19 

pogrebov, v letu 2008 je bilo 22 pogrebov.  

 

Poroke 

Letošnje leto sta bili dve poroki, lansko leto 16. Veliko blagoslova za 

župnijo je, če je veliko porok.  

 

Pri birmi je bilo v lanskem letu 38 birmancev. Prvoobhajancev je bilo 

lansko leto 18, leto prej 19 /17/ 24, še prej 15.  

 

Kratek pregled pastorale 

V letu 2011 smo obhajali Leničevo leto in v letu 2012 so bili nekateri 

projekti še vedno namenjeni odkrivanju tega velikega rojaka. Tako 

smo izdali osebno znamko škofa Leniča, naredili in odkrili obeležje v 

njegovi rojstni, Župeči vasi, in pripravili biografsko dramo o Leniču, 

ki je bila premierno uprizorjena 17. 11. 2012. Drama je kar odmevna 

in jo bomo v januarju ponovili še v Ljubljani (13.), Sodražici (27.) in 

Stari Loki - Škofja Loka (3. februarja). V februarju je bil izveden 

recital Prešernovega Krsta pri Savici. Na cvetni petek 30. 3. je umrla 

sestra Amanda Potočnik, ki smo jo pokopali 4. aprila na Žalah. Bogu 

hvala zanjo. Obhajali smo 100-letnico kapelice na Borštu in 100-

letnico kapelice v Račji vasi. 25. 6. smo se odpravili na lepo romanje 

na Trsat. Tudi letos se obetata dve romanji. Oratorij je obiskovalo 

okoli 85 otrok in okoli 20 animatorjev. V letošnjem letu so oživeli 

oratorijski dnevi, ki so enkrat mesečno ob sobotah.  

Od 7. do 9. septembra smo organizirali župnijske dneve, kjer smo 

gostili evropsko poslanko - srečanje je pripravil Kolping, blagoslovili 

dva obnovljena stranska oltarja v cerkvi - po maši je bilo srečanje pod 

šotorom z bogatim kulturnim programom, ki ga je pripravil Karitas. V 

nedeljo pa je škof Andrej Glavan blagoslovil Leničevo obeležje v 

Župeči vasi, konec leta pa ste si lahko ogledali igro o Leniču. Vesel 

sem skupine klekljaric - delavnice, ki je zaživela na pobudo Karitas. 

Prav tako smo v okviru Kolpinga in Socialne akademije gostili 

zgodovinarja Staneta Grando in Ido Baš ter prisluhnili spodbudnemu 

predavanju o osamosvojitveni vladi Rosvite Pesek. Miklavž je obdaril 

40 otrok in mlade sodelavce. Gotovo je bil še kakšen dogodek, ki je v 

tem letu zaznamoval naše življenje, predvsem smrt in rojstvo naših 

dragih. Nazadnje je bil tudi lepo izveden in sprejet božični koncert, ki 

ga je pripravila Planina v naši cerkvi ter blagoslov vina ob prazniku 

svetega Janeza.  

So pa glede pastorale velikega pomena tudi redne svete maše. Pri vseh 

mašah je v povprečju ob nedeljah približno 380 vernikov, med tednom 

v povprečju kakih 15. Vsak dan se pol ure pred mašo moli rožni venec 

in ob petkih je po maši izpostavljeno Najsvetejše z molitveno uro in 

litanijami. Ministrantov je malo. Tedenske maše slabo obiskujejo. Sta 

dva otroška zbora. Namen je bil, da se nekoliko vključi v zbore tudi 

srednješolce, vendar ni bilo pravega odziva, kljub temu da jim je bilo 

vsaj od časa do časa omogočeno profesionalno vodstvo. V januarju 

bom ob sobotah ob 9'00 uri še na razpolago za zbor, potem pa če ne bo 

primerne udeležbe in resnosti, ga bom razpustil. Če pa se kdo čuti 

nagovorjenega, da bi zmogel zbor voditi in je sam dovolj odgovoren za 

to delo, pa lepo vabljen. Srčno si želim in z menoj tudi kdo drug, da bi 

mladinski zbor še imel moč in vztrajal. Hvaležen sem tudi odraslemu 



zboru, ki vztraja. Nekateri so rekli, da bodo prišli pet, ko bodo kake 

spremembe. Dvomim, da je lahko zvest član tisti, ki se drži določene 

stvari samo, dokler vse gladko teče. Sodelovanje med zborom v Krški 

vasi in tukajšnjim zborom predvsem ob večjih praznikih je kar 

zgledno. Mladinskega verouka ni, 9. razred pa je pohvalno glede na 

prejšnja leta kar dobro obiskan.  

Število bolnikov, ki se jih obiskuje na domu za prve petke je 40. Pri 

svetopisemski skupini smo letos brali knjigo Razodetje.  

Veliko dobrega dela v pastorali naredijo sestre usmiljenke. Posebej se 

zahvaljujem tudi za pomoč katehistinjam in posameznim članom 

pastoralnega in gospodarskega sveta, članom Karitasa in Kolpinga ter 

ključarjem in drugim župljanom, ki pomagate pri delu za nebeško 

kraljestvo. Ogromno je vredno tudi delo krasilk, in tistih, ki ohranjate 

okolico cerkve lepo urejeno. Hvala vam. V Krški vasi se posebej 

zahvaljujem Silvotu, ki redno ob nedeljah in med tednom vse poskrbi 

za mašo ter Prahovim predvsem za zvonjenje ob pokojnikih in teh je 

bilo na žalost v Krški vasi v letošnjem letu veliko - preveč.  

Glede gospodarstva - Pohvalil bi prostovoljno delavno akcijo 27. 

februarja, ko smo izkopali kletne prostore. Klet še ni v celoti urejena, 

je pa osrednji prostor s stopniščem in novimi vrati velika pridobitev. 

Delno je bila preurejena tudi kapela. V župnišču se tudi vidno veča 

število starih revij in knjig, ki jih je sedaj že okoli 10.000. Omare so 

bile dodane tudi v zgornjih prostorih. V dveh sobah zgoraj je bil 

spuščen strop z vstavljeno potrebno izolacijo.  

Tudi v župniji so bila na marsikaterem božjem znamenju in kapelici 

opravljena obnovitvena dela, kar kaže veliko prizadevnost faranov, da 

bi vasi ne samo ohranjale kulturno dediščino, temveč da bi se s tem 

krepila tudi vera ljudstva.    
 

 

 
KO SMO DELALI VENČKE. 

 

 
UTRINKI IZ OTROŠKE POLNOČNICE V KRŠKI VASI. 

 



Prešeren ali memento srca 
 
Prešernovo stoletje je bilo za krščanstvo posebej težko. Naj omenimo samo dvoje: na kulturni 
ravni znanstveni napad na verodostojnost Svetega pisma, na družbeni ravni pa razpad 
stoletne papeške države. Filozofija stoletja, stoletja Marxa, Hegla in deloma že Freuda, je bila 
daleč od krščanstva. Prav tako zastonj iščeš Kristusa pri pesnikih stoletja – Goetheju, Heineju, 
Byronu, Shelleyu, Leopardiju, Foscolu. Kako torej to, da se bolj kot pri vseh teh čutiš v 
nekakšnem območju Kristusovega križa pri našem Prešernu?  
Kdo bi utegnil to razložiti z obilnimi krščanskimi aluzijami v Prešernovi poeziji, še najbolj pa 
z njegovim Krstom pri Savici. Kdo drug bi lahko navedel izjavo njegove sestre Lenke, da je 
namreč Prešeren zadnje leto pred smrtjo bral Sveto pismo v latinščini in Hojo za Kristusom v 
nemščini. 
Danes, v plehkobi postmoderne, kristjanu ni treba teh referenc, da se čuti pri Prešernu doma. 
Odpre Sonetni venec, pa začuti: tu nisem sredi besednega športa ali metaforične telovadbe, 
ampak v templju. Ja, v nečem veličastnem, kjer gre pesniku zares, zares do besede in zares do 
usode. Zares mu gre pri ljubezni, pri domovini, pri smrti, pri svobodi. In zares mu gre tudi pri 
krščanstvu. Nima se za njegovega vernika, a nagonsko čuti veličino duhovnega in 
zgodovinskega pojava Kristusove religije. 
Kdor je pri nas govoril o »preseganju Prešerna«, tistemu je dejansko šlo za preseganje zaresnega 
odnosa do besede in do življenja. Zato v brezvrednotju današnje kulture dejansko za Prešerna 
ni mesta, kakor ni mesta za temeljno resnoben odnos do skrivnosti biti, do življenja in smrti. 
»Jaz sem svoja!« si pravi danes umetnost, kakor si pravi ženski obraz na nekaterih plakatih. Se 
pravi neodvisna od resnice in vrednote. 
Zato je naravno, da se mora danes Prešernu počutiti najbliže kristjan, ki se mu vrednote 

resnice, ljubezni, pravice in svobode istovetijo s samo 
Resnico, Ljubeznijo, Pravico, Svobodo, se pravi s 
Kristusom. Ta najvišja vrednota mu ovrednoti vse, 
vključno s kulturo in z umetnostjo, vključno s 
poezijo največjega narodnega pesnika.  
Postmoderna estetika je izključila iz poezije srce. A 
Prešernove pesmi iz »srca svoje so kali pognale«. Iz 
srca, ki je sočustvovalo s trpljenjem sveta.  
V resnici brez srca ni nič, ne v človeških odnosih ne v 
umetnosti. Prešeren, človek velikih čustev, je tudi 
opozorilo naši igračasti postmoderni, da je treba 
jemati življenje in kulturo zares, ne samo z možgani, 
ampak tudi, če že ne predvsem, s srcem v rokah.  

Po: A. Rebuli 
 

CERKVENO LETO 
 

Začenjamo novo koledarsko leto, a to se 

razlikuje od cerkvenega leta. V čem je 

pravzaprav razlika? 
 

Vse leto se ob nedeljah in praznikih živo spominjamo 
najpomembnejših dogodkov Jezusovega odrešenja in 
življenja Cerkve – božjega ljudstva. Razvrstitev nedelj 
in praznikov pa imenujemo cerkveno leto. 
To se začenja z adventnim časom, s prvo adventno 
nedeljo. Advent pa traja štiri adventne nedelje do 24. 
decembra. To je čas pričakovanja in priprave na 
Gospodov prihod. 
Božični čas imenujemo obdobje, v katerem 
praznujemo Jezusovo rojstvo, dogodke iz njegovega 
otroštva in mladosti. Sveti večer 24. decembra je začetek praznovanja božičnih skrivnosti. 
Spominjamo se Jezusovega prihoda v zgodovini, obhajamo praznik njegovega rojstva (božič, ki je 
25. decembra) in pričakujemo njegov prihod v slavi ob dovršitvi sveta. Božični čas se konča s 
praznikom Jezusovega krsta. Božične pesmi pojemo po stari navadi ob jaslicah vse do Jezusovega 
darovanja v templju (2. februarja – svečnica), ko jaslice pospravimo. 
Čas med letom je obdobje cerkvenega leta zunaj adventnega, božičnega, postnega in 
velikonočnega časa. Prvi del traja od praznika Jezusovega krsta do pepelnice, drugi pa od binkošti 
do prve adventne nedelje.  
V postnem času se pripravljamo na velikonočne praznike. Prične se na pepelnično sredo ali 
pepelnico, traja štirideset dni in ima šest postnih nedelj. Šesta se imenuje cvetna nedelja, teden od 
cvetne nedelje do velike noči pa veliki teden.  
Velikonočni čas se začne z veliko nočjo, ki je največji krščanski praznik. Traja petdeset dni in ima 
sedem velikonočnih nedelj. Štirideset dni po veliki noči je praznik Gospodovega vnebohoda. Deset 
dni kasneje so binkošti, praznik prihoda Svetega Duha. Do tega dne pri bogoslužju prižigamo 
velikonočno svečo. Z binkoštnim praznikom končamo velikonočni čas. 

 
Katoliška Cerkev 2. februarja praznuje svečnico, praznik Jezusovega 
darovanja v templju, ki ga obhajajo štirideset dni po božiču. Svečnica je 
dan, ko sta mati Marija in Jožef odnesla novorojenega sina Jezusa v 
tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila Bogu.  
3. februarja pa goduje sv. Blaž, škof in mučenec, ki je zavetnik zoper 
bolezni v grlu in spada tudi med 14 pomočnikov v sili. Sprva so si verniki 
na njegov god sami pokladali na vrat sveče, blagoslovljene na svečnico. 
Ljudsko šego pa je Cerkev sprejela v svoj obrednik. Tako duhovnik na 
Blaževo po maši podeljuje vernikom Blažev blagoslov, Blažev ''žegen'' in 
jim ob tem podrži dvoje prekrižanih sveč pri vratu.  
 



LETO VERE IN ŽUPNJISKI KOLEDAR 

V župnijskem listu in na koledarju smo letos izpostavili vitraj Staneta Kregarja - 

Abrahamovo darovanje Izaka.  

Spodaj v sliki je klečeči Izak na katerega je Abraham položil roko in po Božji 

zahtevi ga želi žrtvovati. Vendar pa njegov nož zadrži angel in Abraham daruje 

ovna namesto svojega sina.  

Abraham je oče vseh monoteističnih verstev. Za svojega začetnika ga imajo tako 

Izraelci, kakor Muslimani in na nek način tudi Kristjani. Če ne drugače ga imajo 

vsa monoteistična verstva za očeta vere. Prav zato, ker letos obhajamo leto vere, se 

mi je zdelo primerno, da nekoliko izpostavimo ta lik, ki ga imamo v naši župnijski 

cerkvi. Vsak pameten človek se sprašuje, kako je mogoče, da imamo človeka, ki je 

bil na tem, da zakolje svojega otroka za zgled vere. Gre za čudno norost  - zakaj 

takšen zgled? Ali je vera to, da se žrtvuje otroke? 

 Kot prvo je potrebno razčistiti, da je imel Abraham tega otroka zelo rad, 

bolj kot vse drugo. Rodil se mu je v starosti in prav ta otrok je bil tisti, ki mu ga je 

obljubil Bog. Bil je zelo navezan nanj. Izak se je tega zavedal in mu je popolnoma 

zaupal. Vendar je vera tega očeta v Boga tako velika, da Izak ni varen. Izak se zave, 

da ima njegov oče Boga rajši kakor njega. Temeljno sporočilo glede vere, ki sledi iz 

te zgodbe je enostavno: - postaviti Boga na prvo mesto. Ker so se vsi zavedali 

kakšno veliko vrednost ima otrok in da ga je imel Abraham dejansko raje kot sebe, 

so videli kako velika je bila njegova predanost Bogu.  

Nam konkretno lahko v omiljeni obliki ta zgled pomaga k temu, da pokažemo tudi 

svojim otrokom, da obstajajo vrednote, ki presegajo njihove osebne želje in potrebe. 

Ni potrebno, da ima otrok vse, kar se spomni, potrebno pa je, da mu privzgojimo 

pravo odgovornost in ljubezen in prav vprašanje vere (odnosa) je, koliko smo pri 

tem pripravljeni iti daleč.  

Mnogi si morda zamišljajo samo otroka Izaka, ne pomislijo pa na očeta, kako 

dejansko v notranjosti trpi in je razklan. Abraham je podoben Kristusu, ki gre v 

revne jasli in ki gre na križ. Vprašanje naše ljubezni do otroka je prav tako 

vprašanje našega darovanja za tega otroka.  

Marsikakšna odločitev staršev pri vzgoji otrok se ne zdi razumna v tistem trenutku. 

Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje 

tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti.  Zato zravnajte onemogle roke in 

klecava kolena  in za svoje noge napravite ravne steze, da se to, kar šepa, ne bo 

izvinilo, marveč bo ozdravelo. (Heb 12, 11-13). Ne gre "silo" pri vzgoji, temveč za 

določena iskrena načela po katerih sami živite in ki jih imate pravico posredovati 

svojim otrokom. Vera se začne z nami in ne z otrokom. Vera je odnos z Bogom, ki 

je vse ustvaril, ki vse vodi, ki me rešuje in me ljubi. Vera odgovarja na vprašanje, 

kako jaz ljubim Boga.  

Poleg konkretnejše skrbi za dobro vzgojo pa si lahko dodamo, če le moremo, da si 

izberemo en dan v tednu, ko poleg nedelje želim Boga počastiti tudi z obiskom 

maše. Ob ponedeljkih v Krški vasi, ob torkih z daljšim branjem božje besede, v 

sredo z molitvijo večernic, ob četrtkih 

obhajilo pod obema podobama in v petek 

čaščenje Najsvetejšega. Kaj najbolj 

pomaga utrditi mojo vero.  

      

MAŠE Z OTROKI 

Na koledarju so vpisane maše (2. razred je 

pomotoma izpadel - ima mašo 17. 2. 2012) 

pri katerih bodo sodelovali posamezni 

razredi. Takšni bosta dve maši na leto z 

namenom, da se otroci čim bolj zavedo 

svoje pomembne vloge v župnijskem 

občestvu. Tedaj, ko bodo vaši otroci 

sodelovali pri maši, bo po maši tudi kratek 

sestanek s starši in čas za osebni pogovor s 

katehetom. Če v nobene primeru ne 

morejo priti k maši in na sestanek starši, 

naj pride tedaj vsaj kak bližji sorodnik ali boter. 

 

VABILO NA MUZIKAL O 

MATERI TEREZIJI 

Sem le majhen svinčnik v Božji 

roki, ki svetu piše ljubezensko 

pismo ... je dejala. 

Odšla je v daljni svet, Indijo. Ker ji 

je rekel, naj se ne boji, je odšla na ulice in Ga prinašala v luknje najbolj ubogih ... 

Letos mineva 15 let, odkar je odšla k Stvarniku domov. A zapustila je spodbudo, da 

lahko tudi ti, majhen svinčnik, kot si, zarišeš v svet neizbrisljivo sled ljubezni. 

Se vprašaš, kako? :) 

PRIDI in POGLEJ muzikal o njej - o Materi Tereziji, z naslovom Svinčnik Zanj. 

 

MUZIKAL BO V NEDELJO, 20. 1. 2013, OB 17'00  

V DVORANI GASILNEGA DOMA. 

 

DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA 

Na svečnico, 2. 2. 2013, bo v naši župniji potekal dan posvečenega življenja. Ob 

9'30 bomo molili z redovniki in redovnicami iz naše škofije. Ob 10'00 pa bo škof 

msgr. Andrej Glavan daroval sveto mašo. Lepo vabljeni na srečanje. 

 

ŽPS  

V sredo, 6. 2. 2013, bo po maši srečanje ŽPS-ja. Lepo vabljeni.  


