
Evangelij 4. in 

5. nedelje med 

letom govori o 

izganjanju hudega 

duha. Hudi duh je 

mnoge prepričal, 

da ga sploh ni, kar 

je njegova največja 

zvijača. Jezus 

je njegovo moč 

premagal. Le kdor 

se oklene Jezusa, 

je dovolj močan za 

vse napade hudega 

duha.

Beseda živega Boga

št. 2, 25. januar 2015

Jezus mu je zapovedal:

"Umolkni in pojdi iz njega!"

In nečisti duh ga je stresel

in zavpil z močnim glasom

ter šel iz njega.

In ostrmeli so vsi,

tako da so se

med seboj vpraševali:

"Kaj je to?

Nov nauk, nauk z oblastjo?

Celo nečistim duhovom

ukazuje in so mu pokorni!"

(Mr 1,25–27)

Ko pa se je zvečerilo
in je sonce zašlo,

so prinašali k njemu
vse bolnike in obsedence

in vse mesto
je bilo zbrano pri vratih.
Ozdravil je mnogo takih,

ki so trpeli za
različnimi boleznimi,

in mnogo hudih duhov 
izgnal,

toda branil jim je o tem
govoriti, ker so ga poznali.

(Mr 1,32–34)



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Iz redne seje ŽPS

Glavna tema te seje je bila, kako 
spoznati, za katero stvar in na kak 
način me je Bog poklical. Vsak človek 
ima od Boga svoje poslanstvo. Njegova 
sreča je odvisna od tega, da to poslan-
stvo spozna in ga z Božjo pomočjo čim 
bolj uresniči. Svoje poslanstvo spozna-
mo po darovih, ki nam jih je Bog dal, 
pa tudi po ljudeh in okoliščinah, ki 
nas na razna poslanstva opozorijo ali 
pripeljejo. Najhuje je, če darove zako-
pljemo in z njimi ne naredimo nekaj 
lepega za Boga in za ljudi.

Predlagali smo tudi nekatere preda-
vatelje za letošnja postna predavanja, 
o čemer bomo več pisali v naslednjih 
Oznanilih.

Prvega marca bomo po vsej Slove-
niji izbirali nove člane župnijskih pa-
storalnih svetov. Tudi o tem bomo več 
pisali naslednjič, že sedaj pa je dobro, 
da to važno zadevo priporočamo Bogu 
v molitvi in razmišljamo: Komu bom 
jaz dal svoj glas, da me bo zastopal v 
najvažnejšem organu naše župnije?

Verski tisk igra nadvse pomembno 
vlogo v življenju vsakega kristjana. 
Poleg radia OGNJIŠČE, ki nas obvešča 
z vsemi cerkvenimi, državnimi in sve-
tovnimi dogodki, obenem pa prinaša 
v srce obilo zdrave duhovne hrane, sta 
tednik DRUŽINA in mesečnik OGNJI-
ŠČE tista duhovna hrana, ki nas ne 

razburja ter ne dela jezne in žalostne. 
Ko beremo razne svetne revije in časo-
pise, četudi potešijo našo radovednost, 
nas navadno pustijo prazne, jezne, saj 
poročajo večinoma slabe novice. Ver-
ski tisk pa nam ravno nasprotno pove 
resnico na lep način.

Zahvala vsem, ki naročate tudi MI-
SIJONSKA OBZORJA, revije PRIJATELJ, 
CERKVENI GLASBENIK, MAVRICO, 
MAGNIFICAT, CERKEV DANES. 

Mnogi dobivate tisk po pošti, drugi 
preko župnije in ste mnogi to že po-
ravnali, za kar vsem iskrena zahvala. 
Če bi  kdo še kaj želel naročiti, lahko 
to kadar koli naredi.

Vabilo k zakonskim  
skupinam

Najbrž ni nikogar, ki bi ne vedel, da 
je po župnijah veliko zakoncev, ki se 
mesečno zbirajo v skupinah po 4 ali 



5 parov. Tudi v naši župniji so tri za-
konske skupine, kar nekaj parov pa 
je vključenih drugod. Na seji ŽPS smo 
že večkrat govorili, da bi povabili vse 
zakonce, ki jih te skupine zanimajo, 
eno nedeljo po večerni maši in jim 
predstavili namen in sam način dela, 
potem pa bi lahko, če bo interes, tudi 
oblikovali kako novo skupino. V nede-
ljo, 8. februarja, bo ob 19.00 tako sre-
čanje in prisrčno vabljeni vsi, ki vas to 
zanima. Pridite in poglejte! Odločitev 
je potem tako na vsakem paru.

SVEČNICA – praznik Gospodovega 
darovanja v templju bo v ponedeljek, 
2.   februarja. Kot vsako leto bomo pri 
dopoldanski maši blagoslovili sveče, 
ki jih boste lahko tudi kupili, če jih 
še nimate. Darovanje za sveče in cer-
kveno razsvetljavo bo prvo nedeljo po 
svečnici, 8. februarja.

MOLITVENE SKUPINE, ki se zbira-
te po vaseh, opravljate nadvse veliko 
delo, ki ga bomo vsi spoznali šele po 
smrti. Samo Bog ve, koliko milosti je 
po vaših, morda kdaj na zunaj skro-
mnih molitvah, že podelil. V februarju 
povsod molite za pametno izbiro čla-
nov ŽPS in za letošnje birmance. Po-
novno vabim vse, da premislimo: Ali 
tudi mene Bog ne kliče v kako skupi-
no? Jezus namreč vsem naroča, naj se 
zbiramo v njegovem imenu in prosi-
mo Očeta in bomo prejeli.

BIBLIČNA SKUPINA se zbira ob pone-
deljkih, če je le mogoče vsakih 14 dni. 
Ta nedelja je nedelja Svetega pisma in 
v ponedeljek, 26. 1., bo obletnica usta-

novitve biblične skupine. Lepo vablje-
ni vsi člani, pa tudi drugi, ki vas Sveto 
pismo privlači, saj je to beseda Boga, 
ki nas vedno ljubeče vabi.

DAN ODPRTIH VRAT na škofijski 
klasični gimnaziji in v Jegličevem di-
jaškem domu bo v soboto, 31. 1., od 8. 
ure dalje. Spoznali boste lahko pouk 
na gimnaziji, številne obšolske dejav-
nosti in pestro življenje v dijaškem 
domu. Za osmošolce in devetošolce 
pa bosta INFORMATIVNA DNEVA v 
petek, 13. 2., ob 9.00 in 15.00 ter v so-
boto, 14. 2. ob 9.00. Vabljeni vsi, ki se 
odločate o vpisu na srednje šole.

Sestanek za starše učencev 6. ra-
zreda bo s katehistinjo v nedeljo, 1. 
februarja, po večerni maši. 

Sobotne šolske maše pripravljajo: 
31. 1. peti razred, 7. 2. četrti razred, 
14. 2. tretji razred, 21. 2. drugi razred 
in 28. 2. 1. razred.

DRUGAM SMO ODDALI NASLEDNJE 
MAŠE: 2 za Hrenove iz Pdc., 1 za duše v 
vicah, 1 za zdravje, 1 za Antonijo Gač-
nik Kom., 1 za Marka Perovšek, 1 za 
starše in Ano Drobnič, 1 za Vinka in 
Marijo Erčulj, 1 za Pavlo Žgajnar, 1 za 
duše v vicah, 1 za Olgo Kralj in 1 po 
namenu.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝ 
Ob smrti METKE GRM so dali do-

mači dar za cerkev in za 10 maš. Za 
svete maše so dali: Nada Prevolšek iz 
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Rogatca (1), soseda Zabukovec (1), Bradačevi (1), 
Fani Cimerman (1) in Kati Grm (5).

✝

Ob smrti JANEZA ŠUŠTARJA je dala žena dar za 
cerkev in za 5 maš, sin Igor in žena Dragica dar za 
cerkev in za 3 maše, vnukinja Nina dar za cerkev in 2 
maši, sestri in brat dar za cerkev in za 6 maš, sestra 

Tina iz Begunj dar za 
cerkev in za 2 maši, dar 
za cerkev in za 2 maši so 
dali tudi Ambroževi iz 
Pdč., dar za cerkev in po 
1 mašo so dali Gregorje-
vi iz Zg. in Mihcovi, dar 
za cerkev so dali Pečni-
kovi, Pdc. Po 1 mašo pa 
so dali: Štacnarjevi, Ti-
seljnovi, Vid., Dolinško-
vi, Ljubljana, Ana Kaste-
lic, M. v., Zalka Kastelic, 
in Drobničevi, Predst.

✝

Ob smrti KRISTINE 
ŠTRUBELJ so dali dar 
za cerkev in za 3 maše 
domači. Enako sta dali 
hčerki Tinka in Majda 
dar za cerkev in po 3 
maše, Češnovarjevi so 
dali dar za cerkev in za 
3 maše, Janez Štrubelj 
in sestre pa so dali dar 
za cerkev in za 2 maši. 
Pastirjevi so dali dar za 
cerkev in za 1 mašo. Po 
1 mašo pa so dali vnuki: 
Boštjan, Uroš, Primož, 
Irena, Jure, Matjaž, Tina 
in Andrej ter Tomšiče-
vi, B. v., Dunni, Z. v., Ivi 
Tiselj in Nuška Brodnik 
ter Marjana Korošec. 
Dano je bilo tudi za gre-
gorjanske maše.

Pon. 26. 1.
Timotej, Tit

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Janez Žgajnar, Z. v.
Janez Bambič, Pon. 28

Tor. 27. 1.
Angela Mer.

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Jože Babič – Jožefovi, B. v.
Janez in Frančiška Adamič 109
Jože Rigler

Sre. 28. 1.
Tomaž Akv.

Vid. 7.00 Stanislav Buščaj, obl., Predst.

Čet. 29. 1.
Konstancij

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Janez Šuštar, 8. dan
Jože Šteh, Račna

Pet. 30. 1.
Hijacinta

Vid. 18.00 Kristina Štrubelj, 8. dan
Irena Glač

Sob. 31. 1.
Janez Bosko

Vid.

Kom.

8.00

 18.30

Ana Potočar, 8. dan
Kristina in vsi Erčuljevi, bl., Z. v. 
Mirko Kresevič

Ned. 1. 2.
4. med letom
Brigita Irska

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Kristina Lenarčič, obl.
Vsi Kališčarjevi, Pdc.
Alojz Oblak

Pon. 2. 2.
Svečnica

Jez. Darov.
Simeon, Ana

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
 18.00
 18.30
 19.00

Vsi Strgarjevi
Franc in Antonija Hočevar, V., obl.
Vsi Drnulc, K. 86
Zvone Kovačič

Tor. 3. 2.
Blaž

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Anton Zevnik, obl.
Marija in Anton Kastelic, obl.

Sre. 4. 2. Vid. 7.00 Jože in Terezija Mohar

Čet. 5. 2.
Agata

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Metka Grm, 30. dan
Hrenovi, Pdc.

Pet. 6. 2.
PRVI PETEK
Pavel Miki

Vid.
Pon.

18.00
19.00

Ivan Hočevar in vsi Mihcovi, obl.
Starši in vsi Škulj, 82

Sob. 7. 2.
Rihard

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Tončka Pugelj
Metod Žgajnar

Ned. 8. 2.
5. med letom
HIERONIM

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Apolonija Kovačič, obl.
Janez in Franč. Tomšič, Zg. 58
Starši in Darja Strnad, Z. v., obl.


