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BOŽIČ PRESENEČENJA 

Božičnega praznovanja leta 2020 ne bomo nikoli pozabili, ker bo zelo 

drugačno, čisto posebno. Pretekla leta smo v glavnem že vnaprej vedeli, kako bo 

praznovanje potekalo. Letos marsičesa ne vemo. Vendar že vemo, da bomo 

lahko praznovali predvsem le v ožjem družinskem krogu. To pa pomeni, da letos 

epidemija povzroča, da bo Božič čisto zares predvsem družinski. Naj bo zato 

vsem družinam naših župnij v poseben blagoslov!  

A tudi če bo na zunaj božično praznovanje še 

tako drugačno, pa vsebina praznika ostaja 

nespremenjena. Božični evangelij tudi letos ni le 

poročilo o Jezusovem rojstvu, ampak obenem vabilo 

nam vsem, da vstopimo v resnico tega dogodka. In k 

čemu nas posebej vabi? Vse nas vabi veselju nad 

čudežem rojstva in življenja, k veselju in hvaležnosti, 

da živimo, bivamo in smo. To božično slavljenje 

rojstva in življenja se mi zdi še posebej dobrodošlo v tem času, ko vsak dan 

poslušamo, koliko ljudi je umrlo, nič pa, koliko je rojenih; ko nas poročila 

strašijo, koliko jih je zbolelo, skoraj nič pa o tem, koliko jih je ozdravelo in so v 

hvaležnosti zdravnikom lahko odkorakali v življenje. Ja, kako dobro je, da smo 

povabljeni k praznovanju Življenja. 

Letošnje razmere epidemije so zato priložnost, da si za vedno 

zapomnimo, kaj je pri Božiču najbolj pomembno: da nam Bog s svojo ljubeznijo 

v Jezusu tudi v teh časih prihaja naproti, kar nam omogoča veselje in upanje. To 

naj bo vsem vir miru in blagoslova!                                         dr.Vinko Potočnik  
 

Vsem želimo vesele božične praznike in blagoslovljeno leto Gospodovo 2021 

_______________________________________________________________ 

Sveta noč, blažena noč, naj obudi v naših srcih čudežno moč, 

za objem novorojenega Deteta! In v srcih, toplino božičnih praznikov, 

družinske sreče in blagoslova.  

Marija Kašman 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 2020: 

»Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas 

je le pokazal, kakšen je v resnici. Daleč smo 

si, že dolgo, in si od strahu ne upamo priti 

bližje. Zato vam prinašamo luč, saj je luč 

tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas 

drug drugemu približa. Ko namreč v temi 

nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, 

ampak človek. Zato vam prinašamo Luč, ki 

se je v Božiču spustila med nas. To je naš 

korak bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo 

vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje. 

Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej. 

Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite način, da 

jim pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot«. 

______________________________________________________________ 
 

Leto svetega Jožefa: Papež Frančišek je   apostolskim 

pismom »Patris corde« (Z Očetovskim srcem) ob 150-

letnici razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne 

Cerkve, napovedal posebno leto Sv. Jožefa, ki bo trajalo 

do 8. decembra 2021. Papež Sv. Jožefa opise kot 

ljubljenega očeta, očeta v nežnosti, poslušnosti in 

sprejemljivosti; očeta ustvarjalnega poguma, delavca 

in človeka , ki je vedno v senci. V ozadju je tudi 

pandemija covid, ki nam je dala razumeti pomen 

navadnih ljudi, tistih ki so daleč od središča pozornosti, 

vsak dan potrpežljivi in vlivajo upanje, sejejo 

soodgovornost. Prav tako kakor sv. Jožef, mož, ki je ostal neopažen, mož 

vsakdanje obzirne in skrite prisotnosti. In vendar je njegova vodilna vloga brez 

primere v zgodovini zveličanja. 

________________________________________________________________ 
 
Obogati moje srce s svojo prisotnostjo, Gospod, spremeni ga v svoje bivališče! 

Ti si gost, ki ga pričakujem, prijatelj, ki naj bi ostal pri meni. 

Tebi, ki bi moral bivati v palači, lahko ponudim le revno utico. Toda svoje 

bivališče bogatim s hrepenenjem in pričakovanjem. In razsvetlila ga bo nebeška 

svetloba. Moje bivališče postaja katedrala, moje srce tabernakelj. Obogati moje 

srce s svojo prisotnostjo, Gospod, spremeni ga v svoje bivališče. Amen. 

                                                                                 Youcat – molitvenik za mlade 



                         

Kratek pregled župnije Kapla za leto 2020 

KRŠČENIH je bilo osem otrok (tri deklice in pet dečkov). Od tega je eden iz 

zakonske skupnosti. Novi mladi kristjani so: Jan Kašman, Lars Kos, Matic 

Verčko, Filip Hartman, Tija Kajzer, Gal Hartman, Ela Cepec in Lili Verčko. 

Veselimo se vsakega izmed njih! 

POROKE: V župniji v ni bilo poroke; sta pa se Jožica Tacer in Mitja Garmut 

poročila na Remšniku. Novoporočencema čestitamo.  

POGREBI: V minulem letu smo se poslovili od 6 župljanov. K Očetu po večno 

plačilo so odšli: Maks Kašman, Anton Volmajer, Lucija Krajnc, Antonija 

Viltužnik, Miroslav Volmajer in Maks Verčko. Povprečna starost umrlih je bila 

85,5 let.   

V letu 2020 ni bilo prvega sv. obhajila in sv. birme; sv. birma je predvidena 20. 

junija 2021.  

BOLNIŠKO MAZILJENJE smo nekaterim podelili na domu, največ pa jih je 

ta zakrament prejelo na vsakoletnem srečanju bolnikov in invalidov. Bolnim 

pozorno omogočimo zakrament bolniškega maziljenja, ker je namenjen bolnim 

in ne umirajočim, kot se je včasih to razumelo. Spoved, obhajilo in bolniško 

maziljenje niso znanilci smrti, ampak božja pomoč za vdano življenje z boleznijo. 

VERSKI TISK: Preko župnijskega urada je bilo 9 naročnikov Družine, 40 

naročnikov Ognjišča ter 1 naročnik Nedelje in Mohorjevih knjig. Hvala, da boste 

poravnali naročnino in ostanimo zvesti duhovnemu tisku 

 

Ob skorajšnjem koncu leta 2020 se zahvaljujem vsem sodelavcem pri 

bogoslužju: ključarjema, ministrantom, bralcem Božje besede, pevcem, 

zborovodkinji in organistki. Hvala katehistinji, članom ŽPS in ŽGS ter 

sodelavcem pri župnijski Karitas. Bog povrni vsem, ki skrbite za urejenost in 

krašenje cerkve, župnišča in okolice. Hvala tudi vsem drugim sodelavkam in 

sodelavcem. Hvala za darove za cerkev (tudi v času epidemije), za sv. maše, za 

vse predloge, ideje in za tihe molitve in žrtve. Bodimo tudi v novem letu dobri 

sodelavci v Gospodovem vinogradu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratek pregled župnije Remšnik za leto 2020 

KRŠČENIH  je bilo šest otrok. Od tega so vsi še iz izvenzakonske skupnosti. 

Novi mladi kristjani so: Katja Miglič, Lucija Grum, Brina Grum, Ajda Tertinek, 

Tjaž Tomažič in Zala Pavlič. Veselimo se vsakega izmed njih! 

POROKE: V župniji je bila ena poroka. Poročila sta se Jožica Tacer in Mitja 

Garmut. Novoporočencema čestitamo in želimo božjega blagoslova! 

POGREBI: V letu 2020 smo se poslovili od 9 župljanov. K Očetu po večno 

plačilo so odšli: Igor Hafner, Jera Osrajnik, Janez Šmid, Janez Vinšek, Pavla 

Grogl, Zlatko Tomažič, Ludvik Šantl, Angela Erjavec in Doroteja Grum.  

V letu 2020 ni bilo prvega sv. obhajila in sv. birme; birma je predvidena 5. junija 

2021. 

BOLNIŠKO MAZILJENJE smo nekaterim podelili na domu ali v cerkvi. 

Bolnim in starejšim pozorno omogočimo zakrament bolniškega maziljenja. Kajti 

spoved, obhajilo in bolniško maziljenje niso znanilci smrti, ampak božja pomoč 

za vdano življenje z boleznijo. 

VERSKI TISK: Preko župnijskega urada je bilo 23 naročnikov Ognjišča. 

Ostanimo zvesti duhovnemu tisku. 

 

Ob koncu leta 2020 se zahvaljujem vsem sodelavcem pri bogoslužju: ključarjem, 

ministrantom, bralcem Božje besede, pevcem, zborovodkinji in organistki. Hvala 

katehistinjam, članom ŽPS in ŽGS, animatorjem, molivcem in sodelavcem 

Kolpingove družine. Bog povrni vsem, ki skrbite za urejenost in krašenje cerkve, 

župnišča in okolice. Hvala duhovnemu pomočniku dr. Vinku Potočniku, ki v tem 

času po namenu župnije mašuje v Mariboru. Hvala tudi vsem drugim sodelavcem. 

Hvala za darove za cerkev, za sv. maše, za vse predloge, ideje in za tihe molitve 

in žrtve. V tem letu smo med drugim obnovili kor cerkve na Remšniku in uredili 

celoten župnijski arhiv. Na podružnici sv. Urbana smo obnovili lestenec in slike, 

pri sv. Pankraciju pa naredili nova polkna na zvoniku. V načrtu pa je večji projekt 

nabave treh novih zvonov, ki bodo ponos župnije. Projekt je bil predstavljen že v 

septembrskem glasilu. Že vnaprej Bog povrni vsem botrom. Bodimo tudi v letu 

2021 dobri sodelavci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

Kratek pregled župnije Ožbalt za leto 2020 

KRŠČENI so bili štirje otroci. Od tega so vsi še iz izvenzakonske skupnosti 

Novi člani župnijskega občestva so: Neža Verčko, Anel Laznik, Nej Verčko in 

Luka Tacer. Veselimo se jih in staršem čestitamo.  

POROKE: V župniji  v tem letu ni bilo poroke. Upamo, da bo drugi leto boljše.  

POGREBI: V minulem letu smo se poslovili od 3 župljanov. K Očetu po večno 

plačilo so odšli: Simona Kladnik, Marija Ribič in Rozika Golob. Povprečna 

starost umrlih je bila 79 let.  

PRVO SV. OBHAJILO IN BIRMA: Prvič k sv. obhajilu je pristopili 4 otroci. 

To leto sv. birme ni bilo, je pa predvidena naslednjo leto 20. Junija.  

BOLNIŠKO MAZILJENJE smo nekaterim podelili na domu, v domu za 

ostarele ali pa v bolnišnici. Bolnim pozorno omogočimo zakrament bolniškega 

maziljenja, ker je namenjen bolnim in ne umirajočim, kot se je včasih to 

razumelo. Spoved, obhajilo in bolniško maziljenje niso znanilci smrti, ampak 

božja pomoč za vdano življenje z boleznijo. 

VERSKI TISK: Preko župnijskega urada so 3 naročniki Družine in 9 

naročnikov na Ognjišče. Ostanimo zvesti duhovnemu tisku.  

 

Ob skorajšnjem koncu leta 2020 se zahvaljujem vsem sodelavcem pri 

bogoslužju: ključarjema, ministrantom, bralcem Božje besede, pevcem, 

zborovodkinji in organistki. Hvala katehistinji, članom ŽPS in ŽGS ter 

kolednikom. Bog povrni vsem, ki skrbite za urejenost in krašenje cerkve, 

župnišča in okolice. Hvala tudi vsem drugim sodelavkam in sodelavcem. Hvala 

za darove za cerkev (tudi v tem času epidemije), za sv. maše, za vse predloge, 

ideje in za tihe molitve in žrtve. V letu 2021je predvideno precej obnovitvenih 

del: najprej nova avtomatika za zvonjenje, ker ne deluje pravilno in je 

nevarnost, da zvon poči. in obnova strehe na župnijski cerkvi. Že sedaj prosimo 

za darove in Bog povrni. Bodimo tudi v novem letu dobri sodelavci v 

Gospodovem vinogradu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratek pregled župnije Brezno za leto 2020 

KRŠČENI so bili štirje otroci (3 deklice in 1 deček). Novi mladi kristjani so: 

Teja Rupnik, Lavra Ljubič, Lija Bricman in Žan Gosak. Od tega so vsi še iz 

izven zakonske skupnosti. Veselimo se vsakega izmed njih! 

POROKE: V župniji  v tem letu ni bilo poroke. Upamo, da bo drugi leto boljše.  

POGREBI: V letu 2020 smo se poslovili od 14 župljanov. K Očetu po večno 

plačilo so odšli: Jožef Urih, Marija Štelcer, Anton Vrenčur, Margareta Šiler, 

Drago Kozjak, Marko Praznic, Hilda Poročnik, Jožica Krebs, Mirko Smolnik, 

Franc Borovnik, Hubert Miglič, Ivica Harnik, Drago Šauperl in Maksimiljan 

Kojzek. Gospod, daj rajnim večni mir in pokoj. 

V letu 2020 je k prvemu sv. obhajilu pristopilo 9 otrok; Sv. birme letos ni bilo; 

je pa predvidena naslednjo leto in sicer 5. Junija.  

BOLNIŠKO MAZILJENJE smo nekaterim podelili na domu, največ pa jih je 

ta zakrament prejelo na vsakoletnem srečanju starejših in bolnih v cerkvi. 

Bolnim in starejšim pozorno omogočimo zakrament bolniškega maziljenja, ker 

je namenjen bolnim in ne samo umirajočim, kot se je včasih to razumelo. 

Spoved, obhajilo in bolniško maziljenje niso znanilci smrti, ampak božja pomoč 

za vdano življenje z boleznijo. 

 

Ob koncu  leta 2020 se zahvaljujem vsem sodelavcem pri bogoslužju: 

ključarjem, ministrantom, bralcem Božje besede, pevcem, zborovodkinji in 

organistki. Hvala katehistinjam, članom ŽPS in ŽGS, molitveni skupini, članom 

Marijinega dela ter sodelavcem pri župnijski Karitas. Zahvala duhovnemu 

pomočniku dr. Vinku Potočniku, ki v tem času po namenu župnije mašuje v 

Mariboru. Bog povrni vsem, ki skrbite za urejenost in krašenje cerkve, župnišča 

in okolice. Hvala tudi vsem drugim sodelavcem. Hvala za darove za cerkev(tudi 

v tem času epidemije), za sv. maše, za vse predloge, ideje in za tihe molitve in 

žrtve. Bodimo tudi v novem letu dobri sodelavci v Gospodovem vinogradu! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

Marijo sporočilo v Medjugorju: Dragi otroci! To je čas ljubezni, topline, 

molitve in radosti. Molite, otročiči, da bi se mali Jezus rodil v vaših srcih. Odprite 

vaša srca Jezusu, ki se daruje vsakemu od vas. Bog me je poslal, da bom radost 

in upanje v tem času, a jaz vam pravim: brez malega Jezusa nimate nežnosti, niti 

občutka Nebes. Zato, delajte na sebi. Z branjem Svetega pisma, boste spoznali 

Jezusovo rojstvo in radost. Delajte in gradite mir po zakramentu spovedi. 

Spravite se z Bogom, otročiči in videli boste čudeže okoli vas. 

_______________________________________________________________ 

 

Ko je bilo nekoč nemogoče priti s hribov do cerkve ali v času bolezni, se je 

doma molilo tako (tudi v tem posebnem času jo molimo):  

Stopi, ljubi angel varuh v cerkvi ti na prostor moj. 

Bodi tam pri sveti maši, v duhu združen bom s teboj. Pri darovanju ti položi na 

pateno še moj dar, moje križe, moje delo večnemu ponudi v dar. 

Pri povzdigovanju moli v sveti hostiji Boga: prosi, naj še mene skrije v rano 

svojega Srca. Dušam v vicah, mojim dragim nesi sveto Rešnjo Kri, grešnike, 

umirajoče z njo pokropi, greh izmij. Ko se mašnik bo obhajal, tudi meni angel 

moj, sveto Hostijo prinesi, moli Jezusa z menoj. Prosi, da ves svet deležen svete 

maše bo sadov, meni pa na dom prinesi svete maše blagoslov. 

_______________________________________________________________ 
 

»Kdor ljubi, zmore vse.  Ljubiti pomeni izžarevati toplino, ne da bi drug drugega 

zadušili. Ljubiti pomeni biti ogenj, ne da bi drug drugega opekli. Ljubiti pomeni 

biti si blizu, ne da bi si drug drugega lastili. Ljubiti pomeni drug drugega 

občudovati, ne da bi se ga oklepali.                                                Phil Bosmans 

_____________________________________________________________ 

 
➢ Priložnost za adventno spoved po dogovoru. Izkoristimo milostni adventni 

čas in pripravimo srca na Gospoda, ki prihaja. 

➢ Luč miru iz Betlehema so skavti prinesli na 4. adventno nedeljo. Na 

razpolago bodo sveče, da lahko plamen miru ponesemo na svoje domove.  

➢ Obisk bolnikov na domu po dogovoru.  

➢ 24. december: Na sveti večer bo polnočnica ob 20. uri preko facebooka 

župnije Kapla https://www.facebook.com/zupnijaKaplaNaKozjaku .15 

minut pred mašo bodo mladi pripravili božičnico. 

➢ BOŽIČ, praznik Jezusovega rojstva- maša preko spleta ob 10.30h. 

➢ Na praznik sv. Štefana (30. dan samostojnosti in enotnosti) blagoslavljamo 

sol in vodo.  

➢ Na praznik Svete družine, 27. 12., bo blagoslov otrok – na daljavo. 

➢ 28. december: Nedolžni otroci - Ta dan je tudi narodni dan molitve za 

nerojeno človeško življenje.  

➢ 1. 1., novo leto - dan miru: pri maši se bomo zahvalili za vse dobro in prosili 

za Božje varstvo v novem letu.  

➢ Na praznik sv. Treh Kraljev (6. 1.) bomo zaključili adventno akcijo OTROCI 

ZA OTROKE. Trikraljevski koledniki bodo letos zaradi karantene zadržani. 

Vsaki družini pa na daljavo pošiljajo veselo sporočilo Jezusovega rojstva in 

blagoslov.   

➢ Jezusov krst je praznik zahvale Bogu za zakrament božjega otroštva.  

 

➢ Verouk na daljavo: Hvala staršem, da otrokom pomagate skrbno reševati 

veroučne lekcije, ki so prav gotovo duhovna spodbuda tudi za odrasle. Verska 

vsebina je v tem času še bolj dobrodošla. 

➢ Jaslice bomo v teh dneh skrbno pripravili. Zahvala vsem oblikovalcem 

jaslic v cerkvi, ki si jih bo možno tudi ogledati, predvsem pa pred njimi 

moliti. 
_______________________________________________________________________ 

Razveseljevanje. Mama je vprašala Tončka, če je danes komu naredil veselje? »Ja, 

pri teti sem bil celo popoldne. Ko sem odhajal, je bila zelo vesela.« 

Mož pride k zdravniku. Zelo se mu tresejo roke. Zdravnik to vidi in ga vpraša, če 

veliko pije? On pa mu resno pove, da je prišel k zdravniku, ker ga veliko polije. 

________________________________________________________________ 
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