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2. nedelja po božiču 

 

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri 

Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v 

začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in 

brez nje ni nastalo nič, kar je nastalega. V 

njej je bilo življenje in življenje je bilo luč 

ljudi in luč sveti v temi in tema je ni sprejela. 

Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je 

prihajala na svet. Na svetu je bil in svet ja nastal po njem – in svet ga ni 

spoznal. V svojo lastnino je prišel in njegovi ga niso sprejeli. Vsem pa, 

kateri so ga sprejeli, je dal pravico, da postanejo božji otroci; njim, ki 

vanj verujejo, ki se niso rodili iz krvi, ne iz poželenja mesa, ne iz volje 

moža, ampak iz Boga. In Beseda se je učlovečila in se je naselila med 

nami; in videli smo njeno slavo, slavo kakor edinorojenega od Očeta: 

polno milosti in resnice.  

Janezov evangelij 1,1-5.9-14 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji - 6. januar: Modri iz vzhoda 
so prišli k novorojenemu Jezusu in mu prinesli darila: zlato, kadilo in miro. V 
spomin na to postavimo v jaslice tri kralje: Gašperja, Miho in Boltežarja.  
Temu prazniku pravimo tudi tretji božič, večer pred njim pa tretji sveti večer, 
ko še tretjič blagoslovimo svoje domove.  S kredo napišemo nad vrati letnico in 
prve črke imen kraljev, npr. 20+G+M+B+15 (kratice pomenijo Gašper, Miha, 
Boltežar; lahko pa so tudi začetnice starejšega latinskega blagoslova: Cristus 
Mansionem Benedikat, kar pomeni: Kristus, blagoslovi to hišo.) 

BLAGOSLOV OTROK  - Prihodnjo nedeljo, na praznik Jezusovega krsta, bo 
blagoslov otrok. Starši, lepo vabljeni, da pripeljete k blagoslovu vaše malčke. 

VEROUK – V tem tednu je reden verouk. 

BLAGOSLOV DOMOV – Z blagoslovi bomo nadaljevali v Zagradu (5. in 6. 
januar), Osenci in Zvodnem (7. in 8. januar) in Pečovniku (9. in 10. januar). 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE - Hvala vse, ki ste v decembru skrbeli za lepoto 
naših cerkva. V januarju je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

ŽUPNIJSKA  STATISTIKA ZA LETO 2014 

- Zakrament svetega krsta iz naše župnije je prejelo 13 otrok (leta 2013 – 18 
otrok). Od tega 8 dečkov in 5 deklic. Zakonska sta bila dva otroka, 10 otrok je 
bilo nezakonskih in eden  civilno zakonski. 
Iz drugih župnij je bilo pri nas krščenih 10 otrok (leta 2013 – 15 otrok). Iz naše 
župnije sta bila 2 otroka krščena v drugi župniji. 

- Prvoobhajancev je bilo 11 otrok (leta 2013 – 12 otrok). 

- Zakrament sv. birme je prejelo 10 naših mladih župljanov (leta 2013 – 17). 

- Cerkveno so se poročili 4 pari (leta 2013 – 1 par). Iz naše župnije je bil 1 par, 
od drugod pa 3 pari. 

- Cerkvenih pogrebov je bilo 25 (leta 2013 – 30), od tega 12 moških in 13 
žensk. Najstarejši moški je umrl v 95 letu starosti; najstarejša ženska pa v 101 
letu starosti. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 4. januar 

2. nedelja po božiču 

Angela Folinjska, red. 

     800  za župljane in dobrotnike  
   930  † Toni Slamnik 
1800   za zdravje in mir 
1030   Tremerje: †† Alojz in Vera Sajovic 

PONEDELJEK, 5. januar 
Janez Nepomuk, škof 

   800   † Ljudmila Terglav (gr. 1) 
1800   † Marija Skale 

TOREK, 6. januar 
Gospodovo razglašenje 

Sveti trije kralji 

     800  † Jože Pristovšek 

   800  † Ljudmila Terglav (gr. 2) 
1800  po namenu 

SREDA, 7. januar 
Valenti (Zdravko), škof 

   800   †† iz družine Vampelj 
1800   † Marija Čečko 

ČETRTEK, 8. januar 
Severin Norški, opat  

   800    † duhovnik Ivan Vodeb 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 9. januar 
Hadrijan, opat 

     800  za zdravje 
1800   † Franci Druks 

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

   800    za ozdravitev notranjih ran 
1800  † Ljudmila Terglav (gr. 6) 

NEDELJA, 11. januar 

Jezusov krst 

Pavlin Oglejski, škof 

     800  v čast Mariji Kraljici miru  
   930  † Ljudmila Terglav (gr. 7) 
1800   †† Marija in Karl Budna 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804  


