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5. januar 2020 – 1 –
2. nedelja po božičo
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18)
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 nastalo. V njej je bilo
življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temà
je ni sprejela.
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel
je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po
njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o
luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je
prihajala na svet.
Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni
spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki
so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in
se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je
meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga
ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.
Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel
za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi
prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica
pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v
Očetovem naročju, on nam je razlóžil.
ŽUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2019
- Zakrament svetega krsta je prejelo 21 otrok (leta 2018 – 12 otrok). Od tega 9
dečkov in 12 deklic. Zakonskih je bilo 7 otrok, 10 otrok je bilo nezakonskih, iz
civilnega zakona so bili 4 otroci.
- Prvoobhajancev je bilo 18 otrok (leta 2018 – 12 otrok).
- Zakrament svete birme je prejelo 27 naših mladih župljanov (leta 2018 ni bilo
pri nas svete birme).
- Cerkveno so se poročili 4 pari (leta 2018 – 5 parov). Iz naše župnije se je poročil
1 par, od drugod so bili 3 pari.
- Cerkvenih pogrebov je bilo 25 (leta 2018 – 29), od tega 10 moških in 15 žensk.
Najstarejši moški je umrl v starosti 91 let, najstarejša ženska pa v starosti 96 let.
Od tega previdenih 7 oseb, neprevidenih je bilo 18 oseb.

Blagoslov otrok: V nedeljo, 12. januarja, na praznik Jezusovega krsta, bo pri maši
ob 9.30 blagoslov otrok. Starši, vabljeni, da pripeljete k blagoslovu svoje otroke.
Dom sv. Jožef vabi na odprtje razstave »Potujoča misijonska razstava«, nedelja, 5.
januar 2020, od 15. ure dalje.
Na ogled bodo predmeti, ki so
jih misijonarji prinesli iz
misijonskih dežel širom sveta
in so odraz kulture in življenja
tamkajšnjih ljudi. Razstava bo
na ogled v januarju 2020.
Blagoslov domov - Vse, ki še
želite blagoslov vašega doma
prosimo, da se še prijavite ali v
pisarni ali po telefonu.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 5. januar
2. nedelja po božiču
Janez Nepomuk, škof

800
830
930
1800
1100

† Franci Škrobar (30. dan)
za žive in †† župljane in dobrotnike
† Marija Berger
† Marija Bovha
Tremerje: †† Veronika in Alojz Sajovic
ter Neža Cvetrežnik

PONEDELJEK, 6. januar
Gospodovo razglašenje

800 † Doda Curanovoć (gr. 1)
1800 †† Mihael in Angela Lukanc

TOREK, 7. januar
Valentin (Zdravko), škof

800 † Doda Curanovoć (gr. 2)
1800 po namenu

SREDA, 8. januar
Severin Norški, opat

800 †† Franc in Terezija Smole
1800 † Doda Curanovoć (gr. 3)

ČETRTEK, 9. januar
Hadrijan, opat

800 v čast Sv. Duhu
1800 † Doda Curanovoć (gr. 4)

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

800 † Doda Curanovoć (gr. 5)
1800 za Božji blagoslov v družini

SOBOTA, 11. januar
Pavlin Oglejski, škof

800 †† Ernest (obl.) in Jožica Rahle
1800 † Helena Žibret

NEDELJA, 12. januar
Jezusov krst
Tatjana, mučenka

800
930
1800
1100

† Frančiška Vrečer
† Leopold Esih
za žive in †† župljane in dobrotnike
Tremerje: † Doda Curanovoć (gr. 7)
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