7. 1.
Ponedeljek

Lucijan, muč.

8. 1.
Torek
9. 1.
Sreda

Severin, opat
Hadrijan, opat

10. 1.
Četrtek

Gregor Niški, škof

11. 1.
Petek

Pavlin Oglejski, šk.

12. 1.
Sobota

Tanja, mučenka

13. 1.
NEDELJA
14. 1.
Ponedeljek
15. 1.
Torek
16. 1.
Sreda

JEZUSOV KRST
Veronika, devica
Malahija, prerok
Pavel, puščavnik
Marcel, pp.

17. 1.
Četrtek

Anton, puščavnik

18. 1.
Petek

Marjeta Ogerska, red.

19. 1.
Sobota

Suzana, muč.

20. 1.
NEDELJA

2. NEDELJA MED
LETOM
Fabijan in Boštjan, m.

800 S +++ Hostnik
V zahvalo za 45 let skupnega življ.
930 Ž Za župljane in dobrotnike
1100 S +++ Šturm
1400 S Popoldanska pobožnost
730 S Za zdravje
1700 Ž +++ Bendačevi
2000 S Družinska binkoštna dvarana
730 S Za duše v vicah
18 S +++ Andrej in starša Hafner
00

1630 Ž
1700 Ž
1800 S
1700 Ž
1730 S
1800 S
1700 Ž
1800 S
800 S
930 Ž
1100S
1400 S
2000 S
730 S
1700 Ž

Češčenje svetega rešnjega Telesa
+++ Mežnarjevi
+++ Fujs in Sukič
+ Ivan Kern, Sp. Bitnje (Jakobčov)
Češčenje svetega rešnjega Telesa
+++ Jugovic
+ Jože Sukič
+ Danica Vendramin
+ Matej
+ Marija Mravlja
Za župljane in dobrotnike
++ Marija (obl.) in Leopold Kalan
Popoldanska pobožnost
Molitev pri znamenju na Suhi
Za zdravje
++ Štefanija in Niko Zupan

7 S Za zdravje
30

1800 S + Niko Kondič, obl.
1630 Ž
1700 Ž
1800 S
1700 Ž
1730 S
1800 S
1700 Ž
1800 S
800 S
930 Ž
1100 S
1400 S

Češčenje svetega rešnjega Telesa
+++ Projeve, Dorfarje 17
+++ starši Božjak in Udovč
+ Franc Hartman (obl.) in +++ Repnik
Češčenje svetega rešnjega Telesa
+ Bojan Svoljšak
+ Stanislava Škerjanc, Dorfarje 31
+++ Fojkar
+++ Starši Cankar
Za župljane in dobrotnike
+++ Gajger
Popoldanska pobožnost

Mašne namene, ki so vpisani kot drugi, bo opravil Tomaž Mavrič

6. 1.
NEDELJA

GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
Gašper, Miha,
Boltežar

Župnija svetega Urha
Glasilo župnij svetega
Leto XIII. št. 517/II-39 Janeza Krstnika in svetega Urha NEDELJA, 6. I. 2019
Župnija sv. Jn. Krstnika

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

JEZUS JE BIL ROJEN V BETLEHEMU
Mt 2,1-12

Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda, so prišli modri z Vzhoda v Jerúzalem
in govorili: »Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se
mu prišli poklônit.« Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok: In ti, Betlehem, v deželi Judovi, nikakor nisi najmanjše
med Judovimi vodilnimi mesti; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«
Tedaj je Heród skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, kdaj se jim je prikazala
zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno poizvédite o detetu. Ko ga najdete,
mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz poklônit!« Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot;
in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko
so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli. Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo.
Padli so predenj in ga počastíli. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so
bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
POT VERE: Možje in žene vsake generacije potrebujejo pri svojem romanju smer: kateri
zvezdi naj sledimo? Potem ko je »obstala nad krajem, kjer je bilo dete« (Mt 2,9) je zvezda,
ki je vodila Modre, opravila svojo vlogo, toda njena duhovna luč je za vedno ostala navzoča
besedah Evangelija, ki je še tudi danes sposoben voditi vsakega človeka k Jezusu. Ta ista
beseda, ki ni nič drugega kot odsev Kristusa, pravega Boga in pravega človeka, vplivno
odmeva preko Cerkve v vsaki duši, ki jo je voljna sprejeti. Tako tudi Cerkev pravzaprav
opravlja za človeštvo poslanstvo zvezde. Nekaj
podobnega bi lahko rekli za vsakega kristjana,
ki je poklican razsvetljevati korake sobratom z
besedo in življenjskim zgledom. Kako pomembno je, da smo mi kristjani zvesti svoji poklicanosti. Vsak resničen vernik je vedno na poti svoje vere, a istočasno lahko s svojo majhno lučko,
ki jo nosi v sebi, pomaga tistemu, ki je ob njem
ter se morda muči najti pot, ki vodi h Kristusu.
(Papež Benedikt XVI).

v A. D. 2018 (v oklepaju za leto 2017 )
KRSTI: Starši ste prejem zakramenta svetega
krsta omogočili in obljubili versko vzgojo:
SUHA: 17 otrokom (lani 26); 10 (16) dečkov,
7 (10) deklic. 12 je prvorojencev, 3 drugo in 2
tretje rojenih in. Iz cerkveno urejene družine
je bilo 7 (13) otrok; 10 (13) pa od cerkveno
neporočenih staršev. 1 krščeni otrok ni doma
iz naše župnije.
ŽABNICA: 7 otrokom (lani 13); 5 (6) dečkov,
4 (7) deklic. Iz cerkveno urejene družine
je bilo 7 (6) otrok; 2 (7) pa od cerkveno
neporočenih staršev.
Opažamo, da se mladi starši za krst svojih
otrok vse bolj poredko odločajo.
Vsem staršem želimo obilo poguma in dobre
volje, da bi svoje otroke tudi versko vzgajali,
predvsem z zgledom svojega krščanskega
življenja. To je tudi obljuba, ki so jo izrekli
pri krstnem obredu in zakramentalni poroki.
Botri morajo biti zgled in verska opora otroku
(in tudi staršem), zato more biti boter le tisti,
ki sam živi povezan z Bogom in Cerkvijo, ki
je Kristusovo skrivnostno telo. Ob tem postane razumljivo, da ne more biti boter tisti, ki
zavrača ali opušča katerega od zakramentov
(spoved, obhajilo, nedeljska maša, sv. zakon
...), oz. ne moli, saj bi bil bolj ovira kot pa
opora na poti vere. Prav je, da smo pošteni do
Boga, sebe in bližnjih!
POROKE: V letu 2018 so sveti zakon sklenili:
SUHA: 4 parov (5), ŽABNICA: 1 pari (3) in
s tem povabilo Boga v svoj odnos in le-tega
tako ‘gradilo na skalo’. Nizko število porok
je, žal, tudi znak nevere in izrivanja Boga iz
osebnega življenja, morda tudi zanašanja
le na svoje sposobnosti. Krščanski zakon je
podoba ljubezni Jezusa do Cerkve (do nas)
in zato Bogu hvala za vse, ki z življenjem v
zvestobi pričujete Zanj, ki je Ljubezen in jo
posredujete naprej. V primerih, ko so se starši
po več letih odločili tudi za cerkveno poroko,
so otroci pozakonjeni. Marsikateri zakon se
da urediti, če je dobra volja. Vedno se lahko
oglasite pri svojem duhovniku.
POGREBI: S krščanskim pogrebom smo se
poslovili od:
SUHA: 26 župljanov (lani 29): 11 (18) moških
in 15 (11) žensk. Povprečna starost umrlih je:
moških 67 (72) let in žensk 79 (81) let. Previdenih za odhod v večnost (sv. spoved, sv. maziljenje, sv. obhajilo) je bilo 10 (13) rajnih; 16
(16) pa neprevidenih,
ŽABNICA: 19 župljanov (lani 14): 12 (6)
moških in 7 (8) žensk. Povprečna starost umrlih je: moških 78 (78) let in žensk 66 (84) let.
Previdenih za odhod v večnost (sv. spoved, sv.
maziljenje, sv. obhajilo) je bilo 8 (8) rajnih; 11
(6) pa neprevidenih ...
... nekaj zaradi nagle smrti, večina pa žal zaradi nerazumljivega odlašanja/odpora s strani

bližnjih (kljub bolezni in starosti).
Starejši in bolniki (če ne morejo več v cerkev)
so najlepše pripravljeni, če jih za prvi petek
obiskuje duhovnik. Sam se bom pri vas z
veseljem oglasil, če me boste pred prvim petkom poklicali. Varujmo in ogibajmo se temnih misli, da bi ne bil vzrok smrti samomor.
Obup je velik greh. Če nas obletavajo temne
misli, pojdimo hitro k spovedi, da nas ozdravi
Božji Zdravnik. Ko se nekdo preseli v večnost
je prepozno za katerikoli zakrament, vedno
pa je čas in priložnost za molitev. Bolniško
maziljenje je zakrament ozdravljenja in ne
umiranja. Prejemati zakramente zato pomeni
upati v življenje – v tem in onem življenju.
OBISK NEDELJSKE MAŠE in PREJEM OBHAJILA: Povprečno se nas pri nedeljski sv.
maši zbere:
SUHA: 430. Od tega približno 110 moških,
250 žensk, 70 otrok.
ŽABNICA: 140. Od tega približno 40 moških,
70 žensk, 30 otrok.
Žal obisk nedeljskega bogoslužja iz leta v
leto vztrajno pada. Starejši (redni nedeljniki)
stopajo na pot večnosti, mladim pa srečanje z
Bogom ob nedeljah, žal, ne pomeni veliko. Ne
smemo pa pozabiti, da kristjan, ki po lastni
krivdi v nedeljo ali zapovedan praznik ni pri
sveti maši, smrtno greši in če ni bil pri spovedi, ne sme pristopiti k obhajilu (glej KKC člen
2181). Še zlasti glede nedeljske maše velja
stari rek: OHRANI RED IN RED BO OHRANIL TEBE. K redu spada tudi to, da se, če je le
mogoče, udeležujemo maše v domači župniji.
To je tudi stvar pravičnosti. Kakor je lepo, da
smo pri nedeljskem obedu v domači družini,
tako je prav, da smo pri evharističnem slavju
v domači župniji. Za obisk drugih župnij je še
dosti ostalih priložnosti.
Obhajil je bilo razdeljenih približno 17.000.
Varujmo se, da ne bomo obhajila prejemali
nepripravljeni, brez posvečujoče milosti, v
smrtnem grehu. Trudimo se, da bomo Božje
zapovedi in nauk Cerkve jemali resno, ker
nam jih Bog daje predvsem zato, da bi bili
srečni. Greh ne prinaša sreče, ampak razdira
prijateljstvo z Bogom in ljudmi. K obhajilu
gremo lahko dvakrat na dan, če smo dvakrat
pri sveti maši. Vedno lahko tudi prosite za
zakrament svete spovedi, ki obnavlja prijateljstvo z Bogom ter srcu vrača mir in veselje.
Obhajilo je Jezus sam, ki se nam podarja.
Varujmo se nedopustne prakse, da bi nepripravljeni pristopali k sv. obhajilu (npr.) ob
pogrebih ali za praznike.
Za prve petke duhovnik prinese obhajilo osmim bolnikom. Še drugim bolnikom in ostarelim omogočite srečanje z duhovnikom in
po njem z Bogom.
VEROUK: Veroučno šolo obiskuje:
SUHA: 161 otrok. Pri prvem obhajilu je bilo

življenja in po Mariji vodi k Jezusu.
leta 2018 20 otrok (16 deklic in 4 dečkov), leto
Ker je vsak zakrament velik Božji dar, se moprej 16 otrok (6/10). ŽABNICA: 83 otrok. Pri
ramo varovati vsake preračunljivosti (prim.
prvem obhajilu so bili 4 otroci (2 deklici in 2
Mt 25, 14-30).
dečka), leto prej 12 otrok (6/6). Zelo žalostno
VERSKI TISK:
in zaskrbljujoče je, da že skoraj dve tretjini
Ohranite zvestobo verskemu tisku. Še vedno
otrok iz veroučne šole ne hodi redno k nedeljski sveti maši. Toda jedro problema ni pri
velja ugotovitev, da človek, ki veliko bere tudi
otrocih, ampak pri starših. Radi molimo drug
veliko ve in ima urejene misli. Branje nas
za drugega in si pomagajmo na poteh zeohranja miselno sveže. Zato ostanimo zvesti
verskemu tisku ali se na novo naročimo. Zlasmeljskega življenja, ki v sebi že skriva prvine
večnosti. Drug drugemu pomagajmo na poti
ti mlajše družine in mladi.
vere, ki edina zagotovo odpira vrata večnega
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE:
(S +Ž) Ob 14. uri lepo vabljeni v kapelo (na Suhi) k molitvi in prošnji za blagoslov. Molitev je dihanje
duše. Ne zanemarjamo te razsežnosti našega bivanja.
(S+Ž) V tem tednu je zopet redni verouk. Za vse razrede veroučne šole po ustaljenem razporedu.
Otroci, prosim, ne pozabite oddati svojih božično / adventnih darov za vaše prijatelje v Ukrajini. Te
bomo po našem prijatelju Tomažu posredovali tem, katerim so namenjeni. Na šparovčke napišite ime,
priimek in razred.
(S+Ž) V ponedeljek, 7. januarja, bo ob 20. uri v kapeli Družinska binkoštna dvorana. Lepo, lepo
vabljene družine in vsi, ki imate radi Marijo in zaupate v Njeno materinsko varstvo ter pomoč.
(S+Ž) V sredo po sv. maši povabljeni k branju Božje besede in pogovoru ob KKC.
(S+Ž) V sredo, 9. januarja, se bo ob 20. uri v župnišču v Žabnici začela “delavnica molitve in
življenja.” Učimo se moliti, da bi se naučili živeti. Lepo povabljeni iz obeh župnij! Zadaj ob izhodu si
lahko vzamete zloženke z vsemi potrebnimi informacijami in priporočili.
(S+Ž) Lepo vabljeni na pričevanjski večer zakoncev Marjetke in Jureta Tikvič iz skupnosti Družina
in Življenje z naslovom «DRUŽINA IN DOM, NAJINO VZGOJNO OKOLJE«. Pričevanje bo v petek,
11. 1. 2019 ob 20. uri v kapeli!
(Ž) Za čiščenje in krašenje cerkve v Žabnici ste naprošeni iz Zgornje Žabnice. Bog povrni s svojim
blagoslovom!

OZNANILA:

PREGLED VERSKEGA ŽIVLJENJA V ŽUPNIJI

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA:
(S+Ž) Ob 1400 uri povabljeni v kapelo k popoldanski pobožnosti. Pridobimo si izkušnjo vztrajne
molitve. Ta dan je tudi obletni dan Marijinih prikazovanj v Fatimi. Z željo, da bi izpolnili to, kar Marija
od nas pričakuje, se bomo ob 20. uri zbrali pri znamenju sredi Suhe in molili rožni venec. Po obljubi,
bo Marija molila z nami. Povabljeni!
(S+Ž) Otroci in tudi ostali ste še vedno povabljeni, da prinesete svoje adventno - božične darove
za uboge otroke v Ukrajini. Jezus pravi: “Bil sem lačen in ste mi dali jesti“ in “Bil sem slabo oblečen in
ste me oblekli.”
(S+Ž) V sredo pa sveti maši lepo vabljeni k branju in premišljevanju svetega Pisma ter pogovoru
ob Katekizmu katoliške Cerkve.
(S+Ž) V četrtek, 17. januarja, začnemo tudi z molitveno osmino za edinost vseh kristjanov. Kako
pomembna je edinost v družinah in na vseh drugih področjih skupnega življenja verjetno ni potrebno
posebej razlagati. Da bi ohranili edinost ali ponovno pridobili njeno gostoljubje, ne spreglejmo moči
molitve in z njo povezanega Božjega blagoslova.
(Ž) Za čiščenje in krašenje cerkve v Žabnici ste naprošeni iz Spodnjih Bitenj. Bog povrni s svojim
blagoslovom!

BRALCI BERIL (Suha): (zamenjavo poiščemo sami :)
Sobota 1900

Nedelja 800

Nedelja 1100

DATUM

Domen Krvina

Blaž Krajnik

Alenka Okorn

13. I. 2019

Mateja Kolar

Ana Dagarin

Tomaž Žgur

20. I. 2019

