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ŽUPNIJA KOT DELNA CERKEV
Župnija je skupnost vernikov v neki delni Cerkvi - škofiji, za katero je zadolžen
krajevni škof, ki skrb za posamezno župnijo zaupa določenemu župniku. Ta župnijo vodi in skrbi, da je povezana s škofijo in vesoljno Cerkvijo. Župnija je najbolj
vidna in živa Cerkev in predstavlja osnovno in nenadomestljivo obliko cerkvene
skupnosti. V prvi vrsti je skupnost vernikov, ki se zbira okrog Gospodovega oltarja
in živi iz Evharistije. Iz te povezanosti z Bogom izhajajo še druga njena poslanstva
na oznanjevalnem, dobrodelnem in misijonskem področju.
Vseh prebivalcev v naši župniji je okrog 8400. Od teh nas je približno 7200
katoličanov. V lanskem letu smo se s cerkvenim pogrebom poslovili od 63 faranov
(31 moških, povprečna starost 66 let in 32 žensk, povprečna starost 79 let). Izmed
teh je bilo le 32 previdenih, to pomeni, da so prejeleli poslednje zakramente. Po zakramentu svetega krsta smo za svoje brate in sestre sprejeli 64 otrok (33 dečkov in
31 deklic). Od vseh novokrščencev je 17 nezakonskih in dva le iz civilnega zakona.
Pri prvem svetem obhajilu je bilo 73 otrok, pri birmi pa 65 veroučencev devetega
razreda in en odrasel moški. Cerkvenih porok je bilo le 11.
Vsi ti podatki pričujejo o pestrem in zahtevnem pastoralnem delu. Spodbujajo pa
nas, da ne moremo biti prehitro zadovoljni, še posebej kar zadeva zakramentalno
oskrbo bolnih in umirajočih. Pri nesreči ali nagli smrti res velikokrat ni možna zakramentalna oskrba, ko pa gre za človeka, ki je dalj časa bolan, pa ni opravičenega
razloga, da domači ne morete poskrbeti za to najvažnejše zdravilo. Tudi cerkvenih
porok bi v naši župniji moralo biti veliko več.
Radi molimo za župnijsko skupnost, za vse trpeče in preizkušene, za vse umirajoče, za naše družine in za mlade, da bi se odločali za urejeno zakonsko in družinsko
življenje. Končno ne pozabimo na molitev za domače duhovnike, za vse, ki so v
duhovniški službi in za novomašnike ter bogoslovce in nove duhovne poklice. Naj
bo prav iskrena molitev najmočnejša vez med nami in z Bogom.
Iskrena hvala vsem, ki odgovorno in zavzeto pomagate graditi župnijsko občestvo
tako na pastoralnem kot tudi gospodarskem področju.

SVETA DRUŽINA OBISKUJE NAŠO ŽUPNIJO

Podoba svete družine, ki smo jo prejeli na Slovenskem pastoralnem dnevu v Celju,
bo v mesecu februarju gostila podružnica svetega Vida na Visokem in Miljah. Tisti,
ki želite sveto družino sprejeti v svoj dom, se za termin dogovorite s Tadejo Kuhar
(040 245 765). Sprejem bo v nedeljo, 1. februarja, pri sveti maši ob 10. uri.

SEJA ŽPS bo v torek, 27. januarja, ob 20. uri.
DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE

Duhovne vaje za zakonce bodo od 13. do 15. februarja. Za marsikoga je prednost
teh duhovnih vaj v tem, da potekajo v naši domači župniji in imate zato še vedno
možnost za oskrbo hleva in drugih obveznosti. Duhovne vaje bo vodil jezuit p. Lojze
Markelj. Prijave zbiramo v župnišču.

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA

Delavnice molitve in življenja so mednarodno zasebno združenje laikov papeškega prava. Nastale so leta 1984, ko je njihov
ustanovitelj kapucin br. Ignacio Larranaga Orbegozo zaradi
svojega pastoralnega poslanstva obhodil številne dežele sveta
in začutil potrebo pomagati dušam vstopiti v osebni odnos z
Bogom, da bi ga lahko spoznale, z namenom, da bi iz vsakega
kristjana oblikoval Gospodovega prijatelja in učenca.
Delavnice molitve in življenja so služenje Cerkvi. Njihov prvi cilj je učiti vernike
moliti na urejen in postopen način. S pomočjo izjemno praktičnih delavnic se ljudje
učijo moliti tako, da molijo. Kristus s svojim zgledom privlači svoje učence k molitvenemu življenju (prim. Lk 11,1)… Poleg postopnega uvajanja svojih članov v
molitveno življenje, skuša to povezati z običajnimi človeškimi dejavnostmi: tudi to je
cilj, ki je lasten Delavnicam molitve in življenja. Tako v udeležencih prebujajo zavest
njihovega dostojanstva, ki so ga prejeli pri zakramentu krsta in njihove odgovornosti
Cerkvi in svetu. Delavnica s tem postaja polje laiških apostolskih poklicev v službi
škofije in župnij, ko z besedo in navzočnostjo posredujejo Očetovo ljubezen vsem
ljudem, posebno še najbolj potrebnim.
Delavnice molitve in življenja so se razširile v več kot 40 držav po vsem svetu,
število ljudi, ki so deležni sadov tega služenja, pa gre v milijone. Pri nas v Sloveniji
so se pričele leta 1994. Njihovo delovanje so podprli bratje kapucini. Danes delujejo
v vseh slovenskih škofijah, njihovo širjenje podpirajo tudi vsi slovenski škofje. V
Sloveniji je 21 voditeljev, skupno pa se je Delavnic v desetih letih udeležilo preko
2500 udeležencev.
V ponedeljek, 16. februarja, po večerni sveti maši bomo tudi v naši župniji
začeli s predstavljeno delavnico. Molitvena srečanja bodo vsak ponedeljek po
sveti maši vse tja do konca meseca maja. Vabljeni vsi, ki bi radi tudi preko teh
srečanj poglobili svojo molitev in povezanost z Bogom.
PRVO SVETO OBHAJILO v tem letu bo v Šenčurju v nedeljo 24. maja, na
Olševku pa v nedeljo, 17. maja.

SVETA BIRMA bo v naši župniji na velikonočni ponedeljek, 13. aprila.
NOVA MAŠA g. Bojana Travna bo v nedeljo, 5. julija.
MAŠNE NAMENE za maj bomo začeli sprejemati z mesecem februarjem.
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NEDELJA

ARSEN
škof

19.00 †Franc Korelc, 30. dan
†Slavka Potočnik, obl.
†Anton in Marija Rožman

FABIJAN
papež in
mučenec

19.00 †Ivana Gros, 30. dan
†starši in strici Zorman
†Neža Pikš

AGNES
(NEŽA, JANJA)
dev. in muč.

19.00 †Marija Bajt, 7. dan
†starši in Marjan Zupanec
†starši, sestra Kristina in Januš Varl

VINCENCIJ
diakon in
mučenec

19.00 †Vinko Gašperlin
†Peter Jovanovič, obl.

PAVEL
KOREJSKI
mučenec

19.00 †Frančiška Sajevic, 7. dan
†Cecilija Vreček
†starši Ajdovec, obl.

FRANČIŠEK
18.00 †Janez Mulej, obl.
SALEŠKI
†Pavel Svetelj
škof in cerk. uč.
3. NAVADNA
NEDELJA
TIMOTEJ
škof

8.00 za farane
10.00 †Ana, obl. in Janez Ogris
19.00 †Pavla Arnež
†Marija Rozman, obl.

19.00 †Angela Zvršen, 30. dan
ANGELA
†starši in dva brata Jerič
MERICI
†Janez Hafner, obl.
dev., ust. uršul.
TOMAŽ
19.00 †Antonija Novak
AKVINSKI
za zdravje
duh. in cerk. uč.
VALERIJ
škof
MARTINA
mučenka

19.00 †Pavla Slemc in Marija Grilc
†Antonija Delovec
19.00 †Antonija Pilar, 30. dan
†starši in brat Franc Rakovec
†Ivana in Ciril Sitar, obl.

JANEZ BOSCO
18.00 †Marko Jerič, obl.
duhovnik, ust.
†Jakob Jagodic, obl.
salezijancev
8.00 za farane
4. NAVADNA
10.00 †Franc Rozman, obl.
NEDELJA
10.00 †Franc in Marija Sitar, obl. (VISOKO)
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DAROVANJE 19.00
SVEČNICA
18.00
19.00
BLAŽ
škof in mučenec

†Marija Polič
†Franci Kristanc, obl.
†Blaž Zor (VISOKO)
†Vladimir Ropret, obl.
†Uršula Bobnar, obl.
za zdravje

GILBERT
škof

19.00 †Angela Luskovec, obl.
†Maks Krumpestar

AGATA
devica in
mučenka

19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†Štefan Kurnik, 30. dan
†Vinko Vrhovnik, obl.

PAVEL MIKI in
18.00 †Helena Kveder, obl. (VISOKO)
drugi japonski
19.00 †Marija Frantar, obl.
mučenci
RIHARD
kralj
5. NAVADNA
NEDELJA

8.00 †Janez Golorej, obl. (VOKLO)
18.00 †Franci Baligač, obl.
8.00 za farane
10.00 †Jakob in Katarina Gašperšič, obl.

APOLONIJA
(POLONA)
mučenka

19.00 †Miha in Frančiška Begelj
za zdravje

SHOLASTIKA
redovnica

19.00 †Anton Vidmar in Jurij, Angelca ter sin Jurij
†Janez Perič, obl.
Čebašek
za zdravje

LURŠKA MATI
BOŽJA

19.00 †Janez Sušnik, obl.
†Jože Čebulj, obl., Rozalija Bergant in Franc Smole

HUMBELINA
redovnica

19.00 †Milan Umnik
†Milka Zmrzlikar

JORDAN SAŠKI
redovnik
VALENTIN
(ZDRAVKO)
mučenec
6. NAVADNA
NEDELJA

19.00 †Frančiška Sajevic, 30. dan
†Valentin Delovec
za Božjo previdnost in usmiljenje
18.00 †Marija Bajt, 30. dan
†Helena Rakonič, obl.
†Valentin Bonča
8.00 za farane
10.00 †Ivan Mali
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