
MAŠNI NAMENI PP župnij D/ od 9.januarja do 16.januarja 2022 

JEZUSOV 
KRST 
9.januar 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † ANGELA in AVGUST WAJS      
!! ŠT – † TEREZIJA KOTNIK – 6.obl.             
!! ŠP – † ALOJZ DANIJEL            
D – † starši LAPAN in umrli pri hiši - predstavitev prvoobhajancev  
L – † SREBOTNIKOVI            
O – † OŽBEJ SEKOLOVNIK     

  

 Ponedeljek 
10. januar   

6.30 
18.00 

D – ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV (prijateljice in družine)   
Č –  Klementinska maša (v čast krivičnemu prijetju g.J.K.)  

Torek 
11. januar  

 
18.00  

 
Č– Klementinska sv.maša (v čast krivični obsodbi g.J.K.)        

Sreda 
       12. januar  

18.00 
18.30  

Č – Klementinska sv.maša ( v čast krivičnemu zasmehovanju g.J.K.)   
D – † MARIJA ČAKŠ – 30.dan    

Četrtek 
13.januar  

18.00
18.30 

Č – Klementinska sv.maša (v čast svetim ranam in bolečinam g.J.K.)   
D – † RUDI KALIŠNIK – 4.obl.  /po maši sinodalni večer/ 

Petek 
14.januar 

  

9.00 
18.00 
18.30 

Križ – † ANICA GOSNIK     
Č – Klementinska sv.maša (v čast pokopa g.J.K.)      
D – † MARIJA in RUDOLF MERZDOVNIK, BRANKO KANCIJAN, MIRKO   
                                                   KRESNIK ter LUŽNIKOVI in KANCIJANOVI 

Sobota 
15.januar    

17.00
18.00 
18.30  

ŠT – † FRANC ZADRAVEC - osmina  
Č – Klementinska sv.maša (v čast vstajenja in vnebohoda g.J.K.)     
D – večerna nedeljska maša: † ADOLF HANJŽE             

 DRUGA 
NEDELJA 

MED 
LETOM – 

nedelja 
verskega tiska 

16.januar 

8.00 
8.00 
9.30 

 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † MARIJA in MAKS CEHNER       
ŠP – † MILAN VRHOVNIK ml.              
!! ŠT – † IVAN FIŠER – 1.obl. –  predstavitev prvoobhajancev 
           † MARIJA PRAPREK –Zavredova teta             
D – † BOŠTJAN ŠAJHER   
L – † JOŽEF in MARIJA KOBOVC         
O – † LEOPOLD PEŠL      

                

MISEL:  
Kaj pomeni krst za nas? 

Verjetno se ne zmenimo 

preveč zanj. Svoje rojstne dneve 

praznujemo na veliko in slovesno, 

toda nikoli se ne spominjamo 

svojega krstnega dneva. In vendar 

je to dan, ko smo postali božji 

otroci. Na ta dan nas je Bog 

imenoval za svoje otroke. 

Od tega dne prebiva v nas 

Njegov Duh. Na ta dan smo postali 

bratje in sestre v Kristusu.             

 

Pri svojem krstu sem postal 

član božjega ljudstva. Že zaradi 

tega dejstva se ne smem nikoli 

počutiti sam. In po drugi strani se 

moje dolžnosti ne končajo pri meni 

samem, ampak segajo do drugih.  

Življenje, bivanje drugih mi 

mora postati tako pomembno kot 

moje lastno življenje. 
   

 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod  
e- naslov: igor.g@rkc. 
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ZAKAJ KRSTNA VODA? 

 

V vseh verstvih in v vseh kulturah ima 

voda moč očiščevanja in prenavljanja. 

Krstna voda nas očiščuje napak 

preteklosti in nas prenavlja, da bi mogli 

živeti kot novi ljudje. 

To lažje razume odrasel človek, ki je oblit 

z vodo, kot pa otrok. Česa naj bi bil 

očiščen otrok, ki še ni grešil? 

Tradicionalni nauk Cerkve je, da je otrok 

očiščen izvirnega greha. Danes bi bilo 

mogoče to pojasniti na bolj sodoben 

način: otrok je izvzet iz okolja, v katero 

ga je postavila usoda. Vse, kar 

obremenjuje otroka, začenši z dednimi 

dejavniki, pa vse do duhovnega ozračja v 

družini, ki je pogojeno z izkušnjami iz 

otroštva staršev in starih staršev, je 

»izmito« s krstom. 

Seveda se to ne zgodi kot po neki 

čarovniji: ne moremo govoriti, da se vsi 

duševni zapleti preprosto razpletejo s 

krstnim oblivanjem. Prav tako pa si ne 

moremo predstavljati, da je voda, ki je 

oblila glavo otroka, zagotovilo, da se v 

njem ne bo ponavljala usoda njegovih 

staršev in starih staršev. Vsekakor pa mu 

to daje možnost, da začne novo življenje.  

V krstu slavimo novo rojstvo. Otrok ni 

obremenjen s preteklostjo, temveč je 

odprt za novost, ki jo hoče Bog uresničiti 

po njem. Ne bodo ga zaznamovale temne 

sence družinske preteklosti, Božji angel 

ga bo, kljub bremenom družinske 

dediščine, vodil v svobodo in življenje. 

Na mestu je tudi misel, da voda odplakne 

vse motnje, ki jih povzročamo otroku s 

svojimi dvomi in skrbmi. 

slika je last: Kleopatra Art 

Krstna voda hoče očistiti človeka vsega, 

kar bi moglo zamegliti neponovljivo 

Božjo podobo, ki se razodeva v njem.  
Po: A. Grün, Krst, slavje življenja                                 

   

   

 



Letno poročilo Katoliške Cerkve 
v  Sloveniji 2020 /prvi del/ 
Leta 2020 je imela Slovenija 2.108.977 
prebivalcev, od teh je bilo 1.507.477 
katoličanov (71,48 %). Lokalna Cerkev je 
razdeljena v dve metropoliji s sedežema 
v Ljubljani in v Mariboru ter ima šest 
škofij: Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, 
Murska Sobota in Novo mesto. V 
Sloveniji je 697 teritorialnih župnij in dve 
personalni (bolniška v Ljubljani in univerzitetna v 

Mariboru). 
V Katoliški cerkvi v Sloveniji je leta 2020 
delovalo 12 nadškofov in škofov, 997 
duhovnikov (733 škofijskih in 264 
redovnikov), 37 stalnih diakonov, 433 
redovnic in 652 laiških katehistinj in 
katehistov. 
V Sloveniji je 2.901 cerkva in kapel. 
Osebe v Katoliški cerkvi v Sloveniji: 
-12 škofov, 
-733 škofijskih duhovnikov, 
-264 redovnih duhovnikov, 
-997 vseh duhovnikov, 
-37 stalnih diakonov, 
-433 redovnic, 
-652 laiških katehistinj in katehistov, 
–9.665 ključarjev oz. članov ŽPS, 
–9.800 prostovoljk in prostovoljcev 
Karitas ter 
–73.403 predšolskih in osnovnošolkih 
otrok vključenih v župnijsko katehezo. 

Zakramenti 
V letu 2020 je bilo v Sloveniji podeljenih: 
–            7.332 krstov, 
–            8.315 prvih obhajil, 
–            8.013 svetih birm, 
–            1.664 cerkvenih porok ter 
–            posvečenih 6 novomašnikov. 

V letu 2020 je bilo opravljenih 16.130 
cerkvenih pogrebov. 
  

Katoliške izobraževalne in socialne 
ustanove Katoliške cerkve v SLO: 
–            30 vzgojno-izobraževalnih 
zavodov, 
–            v katoliških vrtcih 1.555 vpisanih 
otrok, 
–            2.178 učencev obiskovalo 
katoliške osnovne in srednje šole, 
–            361 študentov bilo vpisanih v 
katoliške visokošolske ustanove ter 
–            v 14 domovih za ostarele bivalo 
1.159 oskrbovancev. 
 

V 20 katoliških vrtcev je bilo vpisanih 
1.555 otrok, kar na tej ravni 
izobraževanja predstavlja 1,89 % vseh 
vključenih v programe. V Sloveniji imamo 
le dve katoliški osnovni šoli, ki ju obiskuje 
0,3 % vseh šolajočih se otrok v osnovnih 
šolah. Delež mladih, ki obiskuje katoliške 
gimnazije, predstavlja 2,03 % populacije 
v posamezni generaciji. Štiri katoliške 
gimnazije dosegajo odlične rezultate na 
različnih področjih ter tako nadaljujejo 
bogato tradicijo katoliških izobraževalnih 
ustanov. 

Dobrodelnost Katoliške Cerkve  
v Sloveniji 

Slovenski verniki na različne načine 
podpirajo dobrodelno dejavnost Cerkve. 
Vsem najbolj znano delovanje Karitas še 
zdaleč ni edina oblika dobrodelnosti. 
Poleg številnih manjših društev in 
organizacij, ki v lokalnem okolju na 
prepoznaven in učinkovit način 
uresničujejo karitativno razsežnost 
evangelija, Katoliška Cerkev v Sloveniji 
podpira tudi dobrodelno dejavnost 



svetega očeta ter pomaga lokalnim 
Cerkvam v svoji bližini. Tako so katoliški 
verniki v Sloveniji med letoma 2009 in 
2019 darovali skupaj 631.814,51 € ter v 
letih 2001–2019 za Sveto deželo 
namenili 1.243.942,43 USD. Skupni 
znesek darov v letih 2001–2019 znaša 
2.860.206,50 €. 

(se nadaljuje) 

RAZMIŠLJANJE o Sv. TREH 
KRALJIH in KOLEDOVANJU 
Neomajna vera in silna želja srečati se 
z novorojenim detetom Jezusom je 
gnala Sv.Tri kralje iz daljnih Jutrovih 
dežel, da se mu poklonijo in ga 
obdarujejo. Bili so Gašper, Miha, 
Boltežar. Ne ve se kakšni so bili, ne ve 
se kod so prepotovali, a zvezda jih je 
vodila, da so pred Božjim detetom 
pristali. Morda so potovali več let, 
morda so se poklonili v razdobju več 
let, da so Ga le našli bili so srečni in 
da so izpopolnili prerokbe. 

V spomin na Sv.Tri kralje smo tudi mi 
v naši župniji organizirali Trikraljevsko 
romanje po naši župniji. Številnim 
krajanom smo prinašali Božji 
blagoslov novorojenega deteta. Tudi 
sam sem sodeloval, navadno v opravi 
Boltežarja(tistega ta temnega kralja). 

Imam jih malo na sumu da samo zato 
ker sem se potem moral tako 
temeljito drgniti, da sem zopet postal 
tisti navadni - nekralj.  
Poleg hvaležnosti, ki smo je bili kralji 
številnih krajanov deležni, smo 
sprejeli še darove, ki smo jih običajno 
namenili za pevce in misijone. Meni 
pa je ostal še en veliki dar Mire, saj je 
bila moja zadolžitev upravljati tudi s 
kadilom. Vsa moja oblačila so bila 
prepojena s tem vonjem in so dišala 
tudi še po prvem pranju. 
Upajmo, da bodo ti omejitveni ukrepi 
druženja kmalu prenehali, saj si 
Božjega blagoslova srčno želimo. Sam 
pa, četudi, da doma pokropim in 
pokadim za Sv. tri kralje, le ne dišim 
tako zelo po blagoslovu. 

Vančy-  

OZNANILA 
POVABILO MOLITVENIM BOTROM 

Dragi molivci, molivke:  
Tudi letos vas vabimo, da se vključite v 

molitev za naše letošnje birmance. Še kako 
so potrebni molitve, zato vas res vabimo, da 
se pridružite skupini molivcev za birmance. 
Ko popolnimo seznam, vam birmanca/ko 

izročimo v duhovno varstvo in molitev. 
PRIDITE MOLIMO !!!  

 

-V tem tednu nadaljujemo verouk za vse skupine. 

Verouk je po razporedu. 

-Prosim da obnovite naročnino na verski tisk. Precej je 

še dolžnikov za naše trimesečno glasilo STUDENEC. 

Letna priporočena naročnina znaša 15 €.  
 ------------------------------------------------------ 
PREGLED – France je prišel na sistematski pregled. 

Medicinska sestra ga stehta in pove zdravniku: 
»Triinosemdeset kilogramov.« Zdravnik pa vpraša 

pacienta: »Koliko ste tehtali največ?« »Sto kilogramov.« 

»Pa najmanj?« »Tri kilograme in sedemsto gramov.«  


