
Pomembni dogodki: 
 

15. 1. Licitacija 
suhomesnatih izdelkov—

OKIČ 11.45 
 

17. 1. Sv. Anton 
puščavnik—zavatnik živine 

 

18. 1. Začetek tedna molitve 
za edinost kristjanov 

 

19. 1. Baragov dan—
Trebnje ob 18.00 

 

21. 1. Prvo srečanje 
birmancev 9.00—12.00 

 

22. 1. Nedelja Božje besede 
 

25. 1. Praznik spreobrnitve 
apostola Pavla—Sklep 

molitve za edinost 
kristjanov 

Razširi prostor svojega šotora, razpni 
pregrinjala svojih bivališč 

Geslo letošnje nedelje Božje besede, ki bo 22. januarja 2023, je 
vzeto iz preroka Izaija (54,2). Navezuje se na sinodalni proces, ki 
se bo sklenil s škofovskim zasedanjem oktobra 2023. Sestavljavci 
dokumenta za celinsko fazo so v Frascatiju v duhu sinodalne 
metodologije poslušanja, pogovora in razločevanja pregledali 
povzetke, ki jih je med škofijsko fazo sinodalnega procesa 
pripravilo 112 škofovskih konferenc, vzhodne katoliške Cerkve, 
redovne skupnosti, cerkvena združenja in gibanja. Odziv 
krajevnih Cerkva je bil izjemen. Iz sinteze njihovega dela so 
udeleženci zasedanja pripravili dokument, ki je preveden tudi v 
slovenščino. 
Ob prebiranju poročil s škofovskih konferenc so bili udeleženci 
ganjeni »nad čudovitimi deli, ki jih Bog opravlja v svoji Cerkvi,« in 
so doživeli, da se »nam Cerkev ponuja kot dom za vse«. Izkušnja 
sinodalnosti, ki jo živimo, vodi k »resničnemu sprejemanju vseh«, 
kar je dejansko cilj sinode. Udeleženci srečanja v Frascatiju so 
skupno razločevali in sledili metodi duhovnega pogovora, kar so 
izkusile številne skupine že v prvi fazi sinodalnega procesa. Prav 
razločevanje, poslušanje in medsebojno sprejemanje so bistvene 
drže, ki jih bomo skušali uresničevati v nadaljnji in sklepni fazi 
sinode – da bi to postal habitus Cerkve prihodnosti. 
Ta vzajemnost med člani Cerkve pa edina omogoča, da se 
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uresničijo v davnini napovedane besede 
preroka Izaija. Njegova domovina je bila 
poteptana in ponižana, zdela se je  kot 
nerodovitna in zavržena žena. Toda v Božjem 
imenu ji je prerok napovedal tolikšen razcvet, 
toliko potomcev, da si bo morala razširiti 
šotor, in bivalne prostore. Ta obljuba se v 
Izraelu ni v celoti izpolnila. Ko je prišel na 
svet Kristus, so bila v šotor Božjega kraljestva 
sprejeta tudi poganska ljudstva. Toda do 
danes številni še niso našli poti vanj. Cerkev 
se jim ne dozdeva dom. Toda sinodalno 
dogajanje kaže, da je v Cerkvi močan naboj. 
Če bomo razločevali, kaj Jezusov Duh govori 
Cerkvi, če mu bomo prisluhnili, ne bomo 
razširili le svojih šotorov, temveč tudi svoja 
srca. Tako bodo tavajoči in brezdomci našli v 
Cerkvi Očetov dom. Naj nas nedelja Božje 
besede na novo vzpodbudi k tej Jezusovi drži.  

Sprememba ure verouka 
Ker je večina katehetov višjih razredov 
verouka ob petkih zadržani do 16.30, 
bomo verouk za višje razrede (5 – 7 
razred) odslej začenjali pol ure kasneje. 
Torej dobimo se ob 16.30 in končamo ob 
18.30.  

Prvo srečanje birmancev 
V soboto 21. 1. imamo prvo srečanje 
birmancev ki bo potekalo od 9.00 – 12.00. 
Delali bomo po skupinah, kjer bo vsaka 
s k u p i n a  s p o z n a v a l a  e n o  s t v a r : 
zakramenti, Sveto pismo, cerkev/župnija, 
naši zavetniki in svetniki. Birmanci 
organizirajte si čas tako, da se boste teh 
srečanj zagotovo udeležili. Na prvem 
srečanju boste tudi prejeli datume vseh 
naslednjih srečanj.  

Srečanje ključarjev 
V prihodnjem tednu, boste vsi ključarji 
lepo povabljeni na redno vsakoletno 
srečanje. Pregledali bomo finančno 
poslovanje župnije in podružnic, se 
pogovorili o opravljenih delih in načrtih 
za dela v tem letu. 

 Darovi namesto cvetja: 
Ob pogrebu Maksa Zupanca ste darovali: 
Ančka in Janez iz Zagorja, hčerka Nataša in 
Janez z družino, Žena Pavla in hčerka 
Damjana in Robi z družino. Bog povrni! 

Darovi v pušico: 
26. 12. Topolovec: 299,07 €;  
1. 1.: 148,96 € 
2. 1. Log: 82,73 € 
Bog povrni! 

PONEDELJEK 

16. 1. Marcel 

17.00 + Anton in Pavla ter Neža Novšak  

         + Tilka obl. in Jožefa Selak—LOG 

TOREK 

17. 1.  Anton 

18.00 + Anton Dolničar 

SREDA  

18. 1. Marjeta O. 

18.00 + Ana Žveglič 30. dan 

ČETRTEK 

19. 1. Suzana 

18.00 + Doroteja Sušnik 

PETEK Fabijan 

20. 1.  in Boštjan 

Po namenu 

16.00—18.00 verouk 1– 4. razred 

SOBOTA  

21. 1. Neža 

18.00 + Silva in Jože Golčnik  

9.00—12.00 srečanje birmancev 

3. NAVADNA 

NEDELJA 

22. 1. 

Nedelja Božje 

besede 

8.00 Za farane 

+ Janez Šuster obl in + Marolit in Šuster 

10.00 + Alojz in Marija Pavlovič ter  

                                         Jožefa Jonozovič 

+ Metod Papež in dru. Papež, Železnik 

                                             in Marija Mirt 

PONEDELJEK 

23. 1.  Urban 

17.00 + Jožefa Lisec (ob pogrebu) - LOG 

TOREK  

24. 1. Frančišek  

17.00 + Vinko Petek obl.—KOMPOLJE 

SREDA Spreob. 

25. 1. ap. Pavla 

18.00 + Tončka Lindič (ob pogrebu) 

ČETRTEK   

26. 1. Timotej Tit 

Po namenu 

PETEK 

27. 1. Angela M. 

17.00 + Franc Mlakar 30. dan—LOG 

16.30—18.30 verouk 5– 7. razred 

SOBOTA 

28. 1. Tomaž Ak. 

18.00  + Antonija Strlekar (ob pogrebu) 

4. NAVADNA 

NEDELJA 

29. 1.  

8.00 Za farane 

10.00 + Janez Krajnc obl. in Marija  

                                           Andrejčič 

+ Alojz obl. in Jožefa Lisec ter + Lisec 

Svete maše med 16. 1. 2023 in 29. 1. 2023 


