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NEDELJA 2. MED LETOM                                  

17.01.  
 

                              

8.00    za +Marico Videnšek                                          

10.00  za +Emilijo Koprivec, Faniko in Nano   

Ponedeljek Marjeta Ogrska                    

18.01.                 18.00   za +Nejčeka Škrubej, obl.                     

Torek Makarij                 

19.01.        18.00   za +Srečka Videnšek                     

Sreda Fabijan in Sebastijan  

20.01.                                                    18.00   za +Jožefo in Martina Golavšek, obl.  

Četrtek Neža                                          

21.01.         18.00   za oba rajna Jožeta Pečnik, obl.                                                            

Petek Vinko                                                               

22.01.  18.00   za +Avgusta in Amalijo Pečnik  

                 ter rodbini Pečnik in Štamol           

Sobota (POZOR: SOBOTNE MAŠE BODO POZIMI OB 8. URI !)                             

23.01.          8.00     za +Ivanko Vipavc                                                                              

NEDELJA 3. MED LETOM                                  

24.01.  
 

                       

8.00     za +Mirana Cokan                                           

10.00  za +Franca in Ano Arnšek ter Anico Golavšek, obl.   

 



                    

2. NEDELJA MED LETOM    

 
EEvvaannggeelliijj  
 

PRVA DVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM 
 
Iz svetega evangelija po Janezu  
 
Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se 
je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« Učenca sta slišala, 
kaj je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta 
za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (kar pomeni učitelj), kje 
stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in videla, kje 
stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure. Eden od teh, ki sta 
slišala Janezove besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je 
najprej našel svojega brata Simona in mu je rekel: »Našli smo Mesija« (kar 
pomeni Maziljenec). Privedel ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled vanj in rekel: 
»Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa« (kar pomeni Peter). 

 

********************************************************************************* 

Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in 

videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je 

okrog desete ure. (prim. Jn 1,39) 

 

Ko je Janez pisal evangelij, je bil že zelo star, tako da so 

ljudje mislili, da mu ne bo treba nikoli umreti. 

Toda prvo srečanje z Jezusom se je tako močno vtisnilo 

vanj, da si je celo zapomnil, ob kateri uri sta se učenca 

srečala z Jezusom »okrog desete ure«, torej ob štirih 

popoldne. 

V naših družinah in v naših župnijah z nekakšno že kar 

malce neumno trdovratnostjo še vedno mislijo, da otroci in 

mladi lahko srečajo Jezusa pri veroučnih urah, čeprav stvarnost in izkušnje kar vpijejo 

nasprotno. Danes, ko je »tradicionalna« vernost močno upadla, je taka trdovratnost 

praktično že greh. Delamo se, da ne vemo, da tisti, ki se po birmi ne oddaljijo od 

Cerkve, ostajajo zato, ker so prejeli dar, da so srečali Jezusa v kakšni katehistinji, v 

kakšnem animatorju, v kakšnem duhovniku, redovnici ali drugem človeku, preko 

katerega žari Jezusova ljubezen. Vera se začne vedno v srečanju z nekom, od katerega 

izvemo, kje Jezus stanuje. Družinam, katehetom in posameznim kristjanom se ni treba 

ukvarjati z lekcijami, pridigami ali privzgojo navad, pač pa z osebami, ki bodo 

sposobne biti za vse, ki jih bodo srečali, nepozaben trenutek, »ob štirih popoldne«. 

Trenutek, ko iz dejanj, občutij, začutimo navzočnost njega, ki je »Rabi« in mu je 

vredno slediti, ker je življenje z njim drugačno, bolj polno. 

                                                                                                                                                                  Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 



 

 

Zaradi majhnega prostora maš na Pernovem in v zimski kapeli v župnišču do 

sprostitve ukrepov ne bo. Bodo samo v župnijski cerkvi.  

Vsak duhovnik je seveda vesel, če je pri mašah veliko ljudi. Navodila za število 

vernikov pri mašah pa so zelo zahtevna in stroga (1 človek na 30 m2) – po tem 

predpisu bi lahko bilo v naši cerkvi samo okoli 7 ljudi oziroma 7 družin). Zato do 

sprejetja drugačnih navodil priporočam, da so pri maši samo tisti, ki so mašo 

naročili, in njihovi sorodniki, oziroma sorodniki tistih, za katere se maša daruje. 

Pri mašah med tednom seveda število navzočih ne bo problem.   

Ne se preveč ustrašiti! Če je pri maši lahko 7 družin, pomeni, da je lahko v cerkvi 

preko 20 ljudi!  

 

***************************************************************** 

 

NAROČNINE  za verski tisk, ki se poravnajo v januarju: 

DRUŽINA – 119,60 €                 OGNJIŠČE – 33,50 €    

Lahko naročite tudi tako, da dobivate po pošti in potem plačujete po položnicah.  

 

***************************************************************** 

Letos zaradi epidemije verjetno ne bom smel v januarju hoditi od hiše do hiše za 

blagoslov družin. Lahko pa me iz katerekoli družine pokličete in se po vaši želji za 

obisk in blagoslov dogovorimo za določen dan in uro. Pri tem seveda upoštevamo vse 

predpise (maska itd.).   

 

 

 

PRIPIS: 

 

Hvala vsem, ki ste do zdaj že darovali svoje prispevke za našo župnijo! 

Ko bodo ukrepi popolnoma sproščeni in bomo lahko spet imeli skupaj maše po 

cerkvah, bom povedal in objavil, koliko smo zbrali.  

 


