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Spoštovani !  

S praznikom božiča ali Gospodovega rojstva se je v Cerkvi začel božični čas in 

traja do nedelje Jezusovega krsta, ko se začne čas med letom. Božični čas je 

kratek in poln lepih dogodkov. Napolnimo ta čas z drobnimi dejanji ljubezni. 

Na predvečer praznika Gospodovega razglašenja (5. januarja) pokropimo z 

blagoslovljeno vodo svoje domove in podboje vrat okrasimo z napisom G + M + B 

2023, da nas bodo trije kralji varovali skozi vse leto 2023.    

Pridružimo se molitvi papeža Frančiška za mesec januar. Molimo, da bi bili 

vzgojitelji verodostojni pričevalci, da bi učili bratstvo in ne tekmovalnosti ter še 

posebej pomagali najbolj ranljivim mladim. 

Devica Marija, Mati nove evangelizacije, naj nam pomaga pri širjenju Jezusove 

vesele novice v naši župniji, da bomo vsem prinašali evangelij življenja, ki 

premaga smrt; naj posreduje za nas, da si bomo v letu, ki prihaja (2023) pridobili 

sveto drznost za življenje po evangeliju in postali Jezusove priče za vse ljudi. 

Vaš župnik 



 

SKRBIMO ZA SREČNO VEČNOST. ANTON MARTIN SLOMŠEK 

DOGODKI V MESECU JANUARJU 2023              

 

 

ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM,  
5. JANUAR 
 
Molili bomo za nove duhovne poklice. 
 
Ob 7.30 uri bomo molili rožni venec pred 

izpostavljenim SRT in posvetilno molitev. 

 

Ob 8. uri bo sv. maša pri kateri bomo 

blagoslovili kredo in kadilo. Z blagoslovljeno 

kredo na podboje vrat napišemo G + M + B 

(prve črke imena treh kraljev – Gašper, Miha, 

Boltežar) in letnico 2023. Z blagoslovljeno 

vodo pokropimo svoje stanovanje in ga 

pokadimo z blagoslovljenim kadilom. 

 
Blagoslovljena voda, kreda in kadilo bo na 
voljo na stranskem oltarju. 
 
Vabljeni k molitvi in sv. maši.   

PRVI PETEK V JANUARJU, 

6. JANUAR 

 

Molili bomo za naše bolnike. 

 

Ta dan obiščemo bolnike. Če imate doma ali v 

domu starostnikov sorodnika ali prijatelja, ki je 

zelo bolan in ne more več priti v župnijsko 

cerkev, poskrbite, da se bo vsaj enkrat 

mesečno (npr. za prve petke) okrepil z sv. 

obhajilom. Bolnika lahko obišče duhovnik, 

stalni diakon ali pa mu duhovno hrano na dom 

redno prinašate najožji sorodniki. Nekaj naših 

vernikov to plemenito nalogo že opravlja. 

Druge spodbujamo in vabimo, da se bolniku 

ponudijo za »izrednega« delivca sv. obhajila.  

Kdor želi to nalogo opravljati naj se oglasi v 

župnijski pisarni, da bo prejel posodico - 

»custodio« za obhajanje bolnika. Oglasite se 

tudi tisti, ki to nalogo že opravljate, vendar še 

nimate »custodie« (posodice za SRT).   
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GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – TRIJE KRALJI 

6. JANUAR 
 

Na praznik GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA bo slovesna sv. 

maša zvečer ob 18. uri. Na začetku sv. maše nam bodo 

praznično voščilo zapeli TRIJE KRALJI - KOLEDNIKI iz 

Zavoda Antona Martina Slomška.  

 

VABLJENI K SV. MAŠI. 

2. BOŽIČNA NEDELJA, 1. JANUAR – NOVO LETO 

Na drugo božično nedeljo bodo pri obeh sv. mašah božični blagoslov prejeli otroci. VABLJENI. 

Darovi na prvo nedeljo v mesecu januarju so namenjeni za kritje stroškov grelnih blazin v naši 

župnijski cerkvi. Bog povrni za vsak vaš dar. 

 

 

PRVA SREDA V JANUARJU, 4. JANUAR 

 

Med nami bo gospod nadškof, ki bo vodil večerno sv. mašo. Počastili bomo sv. Jožefa, ženina 

Device Marije in mu priporočili našo župnijo, družine, zakonce, otroke in vse bolnike. Vabljeni. 

 



 

TO NAJ BO ZA NOVO LETO VOŠČILO! ANTON MARTIN SLOMŠEK 

DOGODKI V MESECU JANUARJU 2023              

 

 

 

 

2. NEDELJA V JANUARJU, 8. JANUAR 

JEZUSOV KRST 

Katoliška cerkev v nedeljo, 8. januarja 2023, praznuje 

Jezusov krst. Praznik Jezusovega krsta je povezan s 

praznikom Gospodovega razglašenja, ki je 6. januarja, 

saj je Bog med krstom v Jordanu izpričal, da je Jezus 

njegov ljubljeni sin. 

 

 

 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 

Od 18. do 25. januarja 2023 bo potekal teden molitve za edinost kristjanov. Navada je, da na 

severni polobli obhajamo teden molitve v dneh med 18. in 25. januarjem. Ta dva datuma je leta 

1908 predlagal Paul Wattson, amerisǩi anglikanec, ki je 1909 prestopil v Katolisǩo cerkev. Datuma 

zaobjemata teden med praznikoma sv. Petra in sv. Pavla in imata zato simbolicňi pomen (po 

rimskem koledarju so v tistem cǎsu 18. januarja praznovali Sedez ̌apostola Petra, 25. januarja pa je 

praznik Spreobrnitve apostola Pavla). Gradivo za teden molitve skupaj pripravljata Papesǩi svet za 

edinost in komisija Vera in cerkvena ureditev pri Svetovnem (Ekumenskem) svetu Cerkva. 

3. NEDELJA MED LETOM, 22. JANUAR 

NEDELJA BOŽJE BESEDE  

Nedelja Božje besede je praznik Svetega pisma, ki ga je 

papež Frančišek s pismom Odprl jim je um (Aperuit 

illis) leta 2019 razglasil za vso Cerkev in ga obhajamo v 

mesecu januarju, na 3. nedeljo med letom. Učenec je 

povabljen, da posluša in rad bere Božjo besedo. 

Za oznanila odgovarja: Stanislav Slatinek, župnik. Ob izvirkih 5. 2000 Maribor.  

 
 

MESEC VERSKEGA TISKA 

Mesec januar je tradicionalno posvečen verskemu tisku. Ves mesec januar zbiramo naročila za 

verski tisk, za DRUŽINO, OGNJIŠČE, CERKEV DANES IN MAGNIFICAT. Kdor želi, da naročeni 

verski tisk dvigne v župnijski cerkvi, naj to sporoči do konca meseca januarja in poravna 

naročnino. VABLJENI. 

 
NAPOVED DOGODKOV V LETU 2023 

VELIKA SOBOTA, 8. april 

Praznovanje velike sobote – velikonočne vigilije – se začne z obredi bdenja, ki nas s slovesnim 

bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Pri tem ima poseben pomen krstno 

bogoslužje oz. obnovitev krstnih obljub. PRIJAVITE KRST NA TA SLOVESNI DAN. 

PRVO OBHAJILO, 28. maj 

Slovesnost prvega obhajila bomo obhajali na binkoštni praznik, v nedeljo, 28. maja ob 10. uri. 

BIRMA, 20. maj 

Slovesnost sv. birme bomo obhajali v soboto, 20. maja ob 10. uri. Med nami bo dr. Anton 

Jamnik, ljubljanski pomožni škof. 

https://katoliska-cerkev.si/apostolsko-pismo-papeza-franciska-v-obliki-motu-proprio-aperuit-illis

