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1. januar 2017 – 1 – 
Novo leto 

NOVO LETO – praznik Božje Matere Marije 

1. januarja, na božično osmino, obhajamo praznik Božje 

Matere Marije in se spominjamo, da so Otroku dali ime Jezus.  

Ko razmišljamo o Jezusovem rojstvu, ne moremo mimo žene, 

ki je svetu rodila Odrešenika. Res je v središču božičnega časa 

Jezus Kristus, Bog-človek, a ob njem je Marija, njegova mati 

kot Božja mati, Bogorodica. Že samo ime izraža Marijino 

poslanstvo v zgodovini odrešenja in temelj njenega češčenja. 

Na prvi dan v letu se naše molitve še posebej dvigajo k Bogu, da bi nas varoval 

vse dni leta, v katerega stopamo. Zavedamo se resničnosti našega starega 

pregovora: »Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo«. V mašni prošnji 

pa se obračamo k Bogu in kličemo:  

»O Bog, naj v novem letu čutimo, da nas varuje ona, 

 Ki nam je rodila tvojega Sina, začetnika življenja.« 

Blagoslovljeno, srečno, zdravo in duhovno bogato novo leto 2017. 

bratje kapucini  

Zahvala - Bratje kapucini se želimo ob koncu leta zahvaliti vsem in vsakemu 
posebej: ključarjem, članom gospodarskega in župnijskega pastoralnega sveta, 
ministrantom, ženam ki so čistile in krasile cerkve ter župnijske prostore, 
oskrbovalcem cerkva in okolice, bralcem, pevcem in organistom,  voditeljem 
različnih skupin, katehistinjam in animatorjem, sodelavcem Karitas, skavtom … S 
skupnim prizadevanjem smo si delili skrb za celotno župnijo. Še posebej Bog 
povrni vsem, ki ste pomagali pri obnovi naše župnijske cerkve. 

Iskreno se vam priporočamo še vnaprej. 

Za vso pomoč in sodelovanje ob božičnih praznikih se zahvaljujemo vsem, ki ste kakor 

koli sodelovali in pomagali pri čiščenju, pripravi in okrasitvi cerkva, darovalcem smrekic 

in cvetja, jasličarjem, vsem ki ste pomagali pri obhajanju bogoslužij: pevcem, bralcem, 

ministrantom, skavtom, mladim … Vsem iskren Bog povrni. 

Blagoslov otrok: V nedeljo, 8. januarja, na praznik Jezusovega krsta, bo pri maši 
ob 9.30 blagoslov otrok. Starši, vabljeni, da pripeljete k blagoslovu svoje otroke. 

Blagoslov domov:  Z blagoslovi bomo nadaljevali v Zagradu (2. in 3. januar), nato 
Osenci, Zvodnem in v Pečovniku. 

Verouk: V tem tednu še ne bo  verouka. 

Čiščenje župnijske cerkve: Hvala vsem, ki ste v decembru skrbeli za lepoto naših 
cerkva. V januarju je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

Župnijska  statistika za leto 2016: 

 Zakrament svetega krsta je prejelo 14 otrok (leta 2015 – 15 ), od tega 
6 dečkov in 8 deklic. Zakonskih je bilo 6 otrok, 7 otrok je bilo nezakonskih 
in eden  civilno zakonski. 

               Iz drugih župnij je bilo pri nas krščenih 9 otrok (leta 2015 – 13 ).  

 Pri prvem obhajilu je bilo 8 otrok (leta 2015 – 11). 
 Svete birme leta 2016 nismo imeli. 
 Zakrament svetega zakona so pri nas sklenili trije pari.  
 Cerkvenih pogrebov je bilo 40 (leta 2015– 27), od tega 16 moških in 24 

žensk. Najstarejši moški je je bil star 99 let, najstarejša ženska pa 100. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. januar 

Marija, Božja Mati 
Novo leto - dan miru 

Fulgencij, škof 

   800  za župljane in dobrotnike 
   930  po namenu 
1800  po namenu 
1100  Tremerje: †† Ivan in Fanika Hadalin  
                               in v dober namen 

PONEDELJEK, 2. januar 
Bazilij Veliki  

in Gregor Nacijanški 

     800   †† Jožica in iz družine Trbovc 
1800   †† Nada Gaberšek (obl.) 
                 ter iz družine Kumer in Lampret 

TOREK, 3. januar 
Presveto Jezusovo ime 

     800   † Veronika Zakelšek 
 1800  † Cvetko Konec 

SREDA, 4. januar 
Angela Folinjska, red. 

   800   † Frančiška Svet 
1800  po namenu 

ČETRTEK, 5. januar 
Janez Nepomuk, škof 

   800  po namenu 
1800  po namenu 

PETEK, 6. januar 
Gospodovo razglašenje 

     800   † Jožefa Arenšek 
1800   † Marija Brežnik 

SOBOTA, 7. januar 
Valentin, škof 

     800  †† Antonija in Jože Počervina 
1800  † Antonija Žolnir 

NEDELJA, 8. januar 

Jezusov krst 

Severin, opat 

   800  † Edi Amon (obl.) 
   930  †† iz družine Rahle, Aler, Zobec in Ocvirk 
1800  †† Marija Pestivšek ter iz druž. Škorjanc 
1100  Tremerje: †† Alojz in Vera Sajovic 

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


