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Gospodovo razglašenje 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 2,1-12) 
Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda, so prišli modri z 
Vzhoda v Jerúzalem in govorili: »Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo 
namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklônit.« Ko je kralj Heród 
to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in 
pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija. Rekli so mu: »V 
Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok: In ti, Betlehem, v deželi Judovi, 
nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti; iz tebe bo namreč prišel 
vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.« 
Tedaj je Heród skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, kdaj se 
jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno 
poizvédite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz poklônit!« 
Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, 
je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali 
zvezdo, so se silno razveselíli. Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo 
materjo. Padli so predenj in ga počastíli. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, 
kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu, so se 
po drugi poti vrnili v svojo deželo. 

Praznik Gospodovega razglašenja so poleg praznik Jezusovega rojstva uvedli na 
začetku četrtega stoletja. Obisk modrih je opisan v Matejevem evangeliju. Pisec 
omenjenega evangelija ne navaja števila oseb, pač pa pravi, da so prinesli trojen dar: 
zlato, kadilo ter miro in od tod tudi sklep, da so bili darovalci trije.  

ŽUPNIJSKA  STATISTIKA ZA LETO 2018 

- Zakrament svetega krsta je prejelo 12 otrok (leta 2017 – 13  otrok in 1 odrasla oseba). 
Od tega 8 dečkov in  4 deklic. Zakonskih je bilo  5 otrok,  7 otrok je bilo nezakonskih. Iz 
naše župnije je bil  1 otrok krščen v drugi župniji. 

- Prvoobhajancev je bilo 12 otrok (leta 201 – 10 otrok) 

- Svete birme v letu 2018 ni bilo (leta 2107 je prejelo 25 naših mladih župljanov). 

- Cerkveno se je poročilo 5 parov (leta 2017 – 7 parov). Iz naše župnije so bili 4 pari, od 
drugod pa 1 par. Iz naše župnije se je v drugi župniji poročil 1 par. 

- Cerkvenih pogrebov je bilo 29 (leta 2017 – 32), od tega 15 moških in 14 žensk. 
Najstarejši moški je umrl v starosti 90 let; najstarejša ženska pa v starosti 95 let. Od 
tega prevideni 4, neprevidenih je bilo 25 oseb.  

V tem tednu je redni verouk. 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. januar 

Gospodovo razglašenje 

Sveti trije kralji 
Gašper, Miha, Boltežar 

    800   † Marjanca Vrečer 
   930   za žive in †† Pajk 
1800   † Matilda Jesenek (gr. 6) 
1100   Tremerje:  †† Alojz in Vera Sajovic,  
                                     Neža Cvetrežnik 

PONEDELJEK, 7. januar 
Valentin (Zdravko), škof 

    800   †† Ivana Podrgajs Vidmajer (30. dan) 
   800  † Matilda Jesenek (gr. 7) 

1800   po namenu 

TOREK, 8. januar 
Severin Noriški, opat 

    800   †† Berta in Alojz Zeme 
   800  † Matilda Jesenek (gr. 8) 

1800   za dobrotnike sester FMM 

SREDA, 9. januar 
Hadrijan, opat 

    800   na čast Svetemu Duhu 
   800  † Matilda Jesenek (gr. 9) 
1800   † Frančišek Žurbi (8. dan) 

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

  800  za zdravje 
  800  † Matilda Jesenek (gr. 10) 
1800  † Bernard Čater 

PETEK, 11. januar 
Pavlin Oglejski, škof 

  800  † Matilda Jesenek (gr. 11) 
1800  †† Rudi in Fanika Šlander 
1800   † Anton Pirtovšek (8. dan) 

SOBOTA, 12. januar 
Janez Nepomuk, škof  

  800   †† Jože in starši Ojstršek  
           ter vsi živi iz družine Ojstršek  
  800   † Matilda Jesenek (gr. 12) 
1800  † Helena Žibret 

NEDELJA, 13. januar 

Jezusov krst 

Hilarij, škof, c. uč. 

    800   †† Jože in Frančiška Ocvirk 
   930   za člane FSR 
   930  † Anton Pirtovšek 
1800   † Matilda Jesenek (gr. 13) 
1100   Tremerje:  za žive in †† župljane  
                               in dobrotnike 

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


