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OZNANJEN IN 
RAZGLAŠEN 
VSEM, tudi 
otrokom?!                      
4 Župnik je v božičnem času v cerkvi 
srečal in poslušal otroka, ki je pricapljal k 
njemu. Govoril je še zelo malo. V rokah je 
imel dva medvedka.  Izjecljal je:«Jezuscek, 
pobcki, ne papat, Jezuscek, Jezuscek na, na 
…« Pojasnil sem mu, da so v jaslicah ovčke in 
da tja medved ne spada, ker bi ovčke pojedel. 

On pa: »Ne pobcki lacni, papat …« in mu ponujal medvedka.Zadrego je pojasnila (»prevajalka«) 
mama: »Delali smo božično drevesce in smo mu pripovedovali, da so na svetu tudi lačni otroci, ki 
nimajo igrač in ne hrane. On je to poslušal in zdaj vse kar ima razdaja. Vam je prinesel dva 
medvedka, poštarju je dal čokolado, sosedi, ki je prišla na obisk napolitanke, vse kar dobi 
razda.«  ….  Zgodba se ga je dotaknila, koliko časa ga bo spremljala.                  ( po »Novi glas«,  
23.12.2021 -Ambrož Kodelja) Kaj pa nas? Kaj je že v sredini Adventnega koledarja ??? 

4 Verouk v naslednjem tednu ob običajnih urah. 
4 Blagoslov doma in družine. V kolikor še niste vzeli na mizici za tisk, vzemite molitev za 
blagoslov doma, prav tako koledraček za 2022                   
 
4 STATISTIKA - Ob začetku novega leta se oziramo nazaj in ob statistiki,  ki se jo da zajeti v 
številke, odstotke in dokumente, delamo primerjave. Če so rezultati po našem mnenju spodbudni 
jih z veseljem razglašamo (ne da bi jih prirejali in všečno razlagali), včasih pa preprosto navajamo, 
ker ne potrebujejo posebnega  komentarja. 
 V statistiko spada zahvala vsem župnijskim sodelavcem, ki so v različnih okoliščinah 
zvesto sodelovali, organistom, pevcem, bralcem Božje besede, krasilkam in čistilkam 
cerkve- bogoslužnega prostora, tistim ki ste poskrbeli za jaslice, razsvetlili naš dom, 
spletno stran, oglasne deske (znotraj in zunaj cerkve) oznanila,  ter s sodelovanjem v obeh 
svetih (ŽGS  in ŽPS), iščemo,  pomagamo, predlagamo, izboljšujemo in s konstruktivno kritiko, 
pomagamo tudi h kritičnemu obravnavanju zadev, ki niso takoj prepoznavne in ne enoznačno 
razglašene za dobre ali slabe …   otroke zaupamo učiteljem, katehetom, trenerjem, odgovornim 
za uporabo prostega časa … odrasli pa delamo … medtem, ko se nekateri morajo učiti iti na 
tekmo, nastopati na prireditvah in sploh »ne morejo« biti z nami ne ob nedeljah, ne ob praznikih, 
ne morejo pomagati pri hišnih opravilih, ker so zaposleni z mnogimi stvarmi (da ne govorimo o isti 
skušnjavi za odarsle in otroke – ekranih). »Resnica vas bo osvobodila« - Jezusova beseda, ki je 
ne gre spregledati, tudi tokrat, ko nas resnične ugotovitve glede nas samih in našega ravnanja 
spravijo v slabo voljo, ne da bi bili za to kakorkoli krivi drugi… 
             Veliko razlogov imamo, da si na začetku leta voščimo, izražamo dobre želje in se 
veselimo tega, kar nam je v spodbudo in obetavno tudi v letu 2022;                   vaš župnik    
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NOVO LETO 
S.-01.01.2022 

10. 00 
18.30 

Bogu hvala za minulo leto 2021 
p.n. 

02.01.2022 
2. ned. po 
božiču 

10. 00 
 

18.30 

Skupna župnijska.maša za žive in + 
češčenje ob 18.00 nato maša 
+Andrej in Elvira 

P. 03.01.- 18.30 +Tinta Emilija 
T. 04.01. – 18.30 A.in W. Rošek 
S. 05.01 – 
3. sveti večer  

18.30 +druž. Pavšič Zavaqdlav 

Č. 06.01. – 
Sv.Trije Kralji 

18.00  ----
18.30 

adoracija / molitev 
+Damijan  

P. 07.01. 18.30 v zahvalo za prejete milosti (D) 
S. 08.01. 18.30 za duhovne poklice  (o) 

09.01.2022 
Jezusov  krst 

 

10. 00 
 
18.30 

Skupna žup.maša za žive in + 
češčenje ob 18.00 nato maša 
++ starši Živec - Bandelj 


