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Gospodovo razglašenje 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - SVETI TRIJE KRALJI, 6. januar 

Božično praznovanje ali božični čas, kot ga imenujemo kristjani, zaključujemo s 
praznikom Gospodovega razglašenja ali svetih treh kraljev.  
Tako se danes  spominjamo, kako so modri z vzhoda ob pomoči zvezde repatice, ki 
so ji sledili, našli dete Jezusa, Marijo in Jožefa. Prišli so se mu poklonit in mu 
prinesli darila: zlato, miro in kadilo (to so bili kraljevski darovi).  
Koledniki še danes marsikje obiskujejo hiše in nad vrata s kredo zapišejo 
C(G)+M+B. Mnogi mislijo, da gre za začetnice imen svetih treh kraljev: Gašper, 
Miha, Boltežar. Vendar napis najprej pomeni  Christus Mansionem Benedicat - 
Kristus, blagoslavljaj to hišo. 

Misli ob letu vere:  HREPENENJE PO BOGU 

"Naj se veseli srce tistih, ki iščejo Gospoda" (Ps 105,3). Če človek more 

pozabiti na Boga ali ga odkloniti, on, Bog ne neha klicati vsakega človeka, 

naj ga išče, da bo živel in našel srečo. Toda to iskanje zahteva od človeka ves 

napor uma, iskrenost volje, "iskreno srce" in tudi pričevanje drugih, ki ga 

učijo iskati Boga. 

Velik si, Gospod, in hvale velike vreden; velika je tvoja moč in tvoji modrosti 

ni mere. In tebe hoče hvaliti človek, ki je le drobec tvojega stvarstva, človek, 

ki nosi s seboj svojo umrljivost, ki nosi pričevanje svojega greha in 

pričevanje, da se ti, Bog, prevzetnim ustavljaš. In vendar - tebe hvaliti hoče 

človek, ki je le drobec tvojega stvarstva. Ti nas spodbujaš, da nam je radost, 

tebe hvaliti, zakaj k sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne 

počije v tebi (sv. Avguštin, conf. I,1,1). 

 (Katekizem katolišče Cerkve 30) 

BLAGOSLOV OTROK 

Prihodnjo nedeljo, 13. januarja, na praznik Jezusovega krsta, bo pri maši ob 
9.30 blagoslov otrok. Starši, lepo vabljeni, da pripeljete k blagoslovu svoje 
male otroke. 

BLAGOSLOV DOMOV  

V tem tednu bo še blagoslov v Zagradu, Pečovniku, na Polulah in Liscah. 

ŽUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2012 

- Zakrament svetega krsta iz naše župnije je prejelo 8 otrok (leta 2011 – 15). 
Od tega 3 dečki in 5 deklic. Zakonskih je bilo 6 otrok, 12 je bilo 
nezakonskih. Iz drugih župnij je bilo pri nas krščenih 10 otrok. Iz naše 
župnije je bil 1 otrok krščen v drugi župniji. 

- Prvoobhajancev je bilo 7 otrok (leta 2011 – 16 otrok). 

- Zakrament sv. birme je prejelo 7 naših mladih župljanov (leta 2011 – 14). 

- Cerkveno so se poročili 3 pari (leta 2011 ni bilo nobene cerkvene poroke iz 
naše župnije). Od drugod se je poročilo 8 parov. 

- Cerkvenih pogrebov je bilo 37 (leta 2011 – 35), od tega 13 moških in 24 
žensk. Najstarejši moški je umrl v 81 letu starosti; najstarejša ženska pa v 
102. letu starosti. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. januar 

Gospodovo razglašenje 
Sveti trije kralji 

Gašper, Miha, Boltežar 

   800   †† Janez, Alojz in Viktor Kiraly 
  930   † Stane Mori 
1800 †† Viljem in Helga Glančnik  
               in za Božjo pomoč 
1030   Tremerje: † Veronika Sajovic 

PONEDELJEK, 7. januar 
Valentin (Zdravko), škof 

  800   †† Bogomir Čater 
1800   v dober namen 

TOREK, 8. januar 
Severin Noriški, opat 

    800   † Franc Smodej 
1800  v zahvalo in priprošnjo Materi Božji 

SREDA, 9. januar 
Hadrijan, opat 

   800    †† iz družine Lebič in Krznar 
1800  za blagoslov, varstvo in svetost družin 

ČETRTEK, 10. januar 
Gregor Niški, škof, c. uč. 

   800    †† starši Ocvirk 
1800  †† Miha in Marija Oblak 

PETEK, 11. januar 
Pavlin Oglejski, škof 

   800    za duševno zdravje 
1800  †† Franc in Terezija Smole 

SOBOTA, 12. januar 
Tatjana, mučenka 

  800    † Jože Marodi 
1800  †† Anton in Vera Kumer ter †† Lampret 

NEDELJA, 13. januar 

Jezusov krst 

Veronika Milanska, devica 

   800   † Anton Petek 
  930   †† Eva Legvart in starši 
1800  za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Veronika Sajovic 
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