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Ž  U  P  N  I  J  S  K  O    G  L  A  S  I  L  O 
številka 6/2021                                                                          Božič 2021 

Kralja, ki prihaja, pridite molimo 
 

Tako Cerkev vzklika v zadnjem delu adventnega časa v božični 

devetdnevnici, ko bomo vstopili v skrivnost božične noč. Sporočilo svete 

noči je, da je Bog vedno z nami, povsod, še posebej takrat, ko nam je najtežje. 

Božič je praznik Življenja, da se veselimo čudeža rojstva  in smo za 

življenje hvaležni. Novorojeni prihaja, da bi živeli življenje res v polnosti. 

To je želja vseh nas. Skupaj z duhovnim pisateljem lahko tudi mi vzklikamo 

za naše družine in domovino:  
Ljubo Božje Dete! Namesto darila Ti ob tvojem 

rojstnem dnevu izrekam prošnjo za mir v naši domovini. 

Zlo sovraštva je okužilo naš skupni dom, nas sprlo in 

razdelilo med seboj in nas zastrupilo z lažjo in 

oblastiželjnostjo; v našem hlevu ne prepevajo angeli 

miru, temveč vreščijo demoni razdiranja… Ljubo Božje 

Dete!  Naredi iz hiše naše domovine zopet dom, v 

katerem bomo radi prebivali, v katerem se bomo 

spoštovali in si pomagali, v katerem bo mogoče lepo in 

dobro živeti. Naj bo v njem vsakdo zaželen in 

dobrodošel, pa čeprav je drugačen od nas, naj bodo v 

njem politiki sejalci sreče,  naj bodo umetniki prinašalci 

lepega, naj bodo šolniki in delavci graditelji dobrega, naj bodo verniki in 

duhovniki ljubitelji božjega! Ljubo Božje Dete! Resnično verujem in upam, da je 

tvoja ljubezen močnejša od sovraštva, da tvoja luč lahko premaga našo temo in 

da vsakdo lahko postane tvoj Betlehem. Mi pa, bratje in sestre, ustavimo to 

sovraštvo, ustavimo to nevarno setev, da ne bomo želi vojne in smrti; kajti mi vsi 

imamo srce, mi vsi imamo drug drugega. Naj bo letošnji Božič kot zarja novega 

upanja, ki prinaša vsem blagoslov  za novo leto! P. Pavle Jakob 
 

Blagoslovljen Božič in srečno Gospodovo leto 2022 

 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 2021:  

 »“V začetku je beseda.” Lepa beseda v začetku lepega, 

grda v začetku grdega. Saj z besedo nekoga rešimo ali 

pokončamo, ranimo ali ozdravimo. Danes pa je malo 

lepih besed, malo vljudnosti. Morda je zato med nami 

toliko jeznega, toliko grdega, toliko teme. Zato bi vam 

danes radi dali lepe besede, “Hvala”, “Oprosti” in “Rad 

te imam”. To so luči, ki uničujejo temo in tiho povejo, 

da smo vsi ljudje. Primi v roko to Luč in besedo. Osvetli 

prostore, govori lepo. In reci si, preden te tema zajame, “Človek, ne jezi se.”«. 

______________________________________________________________ 
SINODA: V nedeljo, 17. oktobra 

2021, je vesoljna Cerkev začela 

sinodalno pot, najprej na škofijski 

ravni, v nadaljevanju pa še  na 

celinski in vesoljni, ki se bo sklenila 

s sinodalnim zborom leta 2023 v 

Rimu. Beseda sinoda pomeni hoditi 

skupaj. Skupna pot je narava 

Cerkve, da bi znali poslušati druge in 

Svetega Duha, videti različne 

karizme med nami in da bi vsak 

krščen živel polnokrvno krščanstvo. 

Govoriti pa  o svoji veri, o svojih upih 

in strahovih, ni tako preprosto, je pa 

potrebno.  

MOLITEV ZA USPEH SINODE: Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v 

Tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po 

kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni; ne dopusti, da 

bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi 

pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da 

bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od 

poti resnice in od pravičnosti. Vse to prosimo Tebe, ki deluješ na vsakem kraju in 

v vsakem času. Amen 

________________________________________________________________ 

 
 

 

 



                         

»Ob praznikih bi vam, dragi bralci našega glasila, posredovala sporočilo Kraljice 

Miru, ki  nas opogumlja, da se oklenemo molitve: »Dragi otroci! Vrnite se k 

molitvi, saj se tisti, ki moli, ne boji prihodnosti. Kdor moli, je odprt za življenje 

in spoštuje življenje drugih. Kdor moli, otročiči, občuti svobodo Božjih otrok in 

z radostnim srcem služi v dobro bratu-človeku. ..!« Pripravimo naša srca, da bi 

bile kot jasli presvete noči, ki so sprejele Večnega, da nas v božični noči objame 

Jezusov mir. V novem letu pa želim vsem blagoslova in trdnega zdravja.  

Marija Kašman 

_______________________________________________________________ 

Iz božične poslanice slovenskih škofov 2021:  

Dete v jaslicah je Rešitelj, in  zaradi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da 

živimo: rojeni in še nerojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, 

verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje Deteta v jaslicah 

odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu… Vsem 

prebivalcem Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom in sestram v 

Evangeličanski in Pravoslavni cerkvi ter tudi pripadnikom drugih ver, še posebej 

pa bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, 

izrekamo škofje svojo sočutno bližino in v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč.  

_______________________________________________________________ 

Poklicanost- Gre za spoznanje, čemú sem ustvarjen, čemú hodim po tej zemlji, 

kakšen je Gospodov načrt za moje življenje. On mi ne bo pokazal vseh krajev, 

časov in podrobnosti, saj jih bom sam razumno izbral, je pa v mojem življenju 

usmeritev, ki mi jo mora On pokazati, ker je moj Stvarnik, moj lončar in moram 

poslušati njegov glas ter se mu pustiti oblikovati in mu pustiti, da me nosi. Potem 

bom res to, kar moram biti, in bom zvest svoji lastni stvarnosti. Da bi človek 

izpolnil lastno poklicanost, se mora razvijati, vse, kar nekdo je, mora vzbrsteti 

in rasti.  Papež Frančišek 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratek pregled župnije Kapla za leto 2021 

KRŠČENI so bili štirje otroci, ki so vsi še iz izven zakonske skupnosti. Novi 

mladi kristjani so: Urban Gril, Mia Pavlič, Luka Šumer in Tim Prodinšek. 

Veselimo se vsakega izmed njih! Število krščenih je najmanjše v zadnjih 

desetletjih. 

POROKE: V župniji sta bili dve poroki; Jožica Voh in Aleš Valtl, Heidi Hartman 

in Smiljan Hartman. Drugje pa so se poročili 3 pari: Marina Hartman in Boštjan 

Črešnik, Nina Pavlič in Matic Pupaher; Sanja Krajnc in Aleš Perkuš. 

Novoporočencema čestitamo  in želimo blagoslova.  

POGREBI: V minulem letu smo se poslovili od 5 župljanov. K Očetu po večno 

plačilo so odšli: Roza Valentan, Maks Rihter, Ljudmila Robnik, Pavel Krajnc, in 

Andrej Pečovnik. Povprečna starost umrlih je bila 81 let.   

Pri sv. birmi je bilo potrjenih 10 najstnikov; prvo sv. obhajilo pa  je predvideno 

12. junija 2022.  

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

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

Žal pa nekateri umrejo brez podeljenih zakramentov. 

VERSKI TISK: Preko župnijskega urada je bilo 9 naročnikov Družine, 39 

naročnikov Ognjišča ter 1 naročnik Nedelje. Hvala, da boste poravnali naročnino 

in ostanimo zvesti duhovnemu tisku. 

 

Lepo ubrano zvonjenje zvonov je ponos vsakega kraja. V župniji Kapla  

sta se leta 1999 obstoječemu železnemu zvonu  iz leta 1958 pridružila dva nova 

bronasta zvonova teže 570 kg in 250kg. A je težava, ker niso prav uglašeni. Poleg 

tega so zvonovi slabo regulirani in nabijajo (jočejo), kar povzroča še dodatno 

škodo na zvonovih (krajša se življenjska doba ali celo poči). Premočno nihanje 

zvonov dela škodo tudi na samem zvoniku, in tresljaji povzročajo škodo tudi na 

fasadi.  

Kolavdator za zvonove g. Dominik Malovrh si 

je situacijo ogledal in predlaga menjavo starih 

kembljev, novo avtomatiko in menjavo železnega 

zvona z bronastim. Tudi člani ŽGS-ta se strinjajo, da je 

potrebno urediti zvonjenje, kot se spodobi, tudi za 

prihodnje rodove. Zato smo se odločili za nujno nabavo 

nove avtomatike za zvonjenje, novih kembljev  ter 

ureditev bitja ure in pritrkovanja. Obstoječi železni 

zvon bi se umaknil in se nabavil nov bronast zvon, 

težak 125 kg iz Žalca, in bi skupaj (še s starim navčkom 70 kg) uglašeno peli v 



                         

mol akord motivu. Uredila bi se uglasitev zvonov, štiri nova kladiva za bitje ure 

in pritrkovanje (z več melodijami), in potrebna obnova jarmov. Ponudnik del 

podjetje KRN d.o.o., livarna Žalec, so dali predračun, ki skupaj znaša 27.200,00 

evrov. Ker so stroški visoki, prosimo za botrstvo za novi zvon in darovalce za 

potrebno obnovo. Na nekem zvonu je pisalo: »Žive razveseljujem, umrle 

objokujem, darovalce zahvaljujem«. Zato že vnaprej Bog povrni. V tem letu 

smo uspešno izvedli novo avtomatiko za zvonjenje v Ožbaltu; zato verjamem, 

da bomo tudi na Kapli v 2022 uspešni. 

Sami zvonovi pa nas  kličejo, da ponovno ovrednotimo pomen 

zvonjenja. Komu zvoni? Nam živim, da ustavimo korak in damo Bogu čast. 

Kako lepo je bl. A. M. Slomšek zapisal o govorici zvonov:  

»Blagoslovljeni zvonovi zadonijo v Božjo čast. Kot kliče skrbna mati 

zgodaj zjutraj svoje otroke, tako kliče zvon kristjane k zgodnji jutranji molitvi; 

»Dani se, rodil se je nov dan. Otroci božji vstanite in zahvalite se nebeškemu 

Očetu, ki vam je dal doživeti nov dan. Darujte mu vaše delo dneva.« To je jutranji 

pozdrav zvona. Ko stoji sonce visoko na nebu in utrujeni delavec vzdihuje pod 

težo dneva, tedaj se opoldan oglasi zvon in spomni na molitev. Tedaj krščanski 

popotnik odkrije svojo glavo, drvar v gozdu spusti svojo sekiro, marljiv delavec 

na polju stoji mirno in pobožno moli angelski pozdrav. In ko sonce zaide za 

gorami, tedaj se oglasi večerni zvon in nas opomni, da se v molitvi spomnimo 

vernih pokojnih. Tako nas zvon trikrat na dan glasno pozove, da se zahvalimo 

Bogu za največji dar- za Kristusovo učlovečenje in da pozdravimo Marijo, 

blagoslovljeno Mater med ženami, ki jo vsi rodovi blagrujejo…« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratek pregled župnije Remšnik za leto 2021 

 

KRŠČENIH  je bilo deset otrok (7 deklic in 3 dečki). Od tega jih je 5 iz zakonske 

zveze. Novi mladi kristjani so: Naja Šantl, Ajda Vezonik, Mija Kraker, Lili 

Topler, Tinkara Knez, Kaja Podrzavnik, Žiga Miglič, Mia Brunšek-Golob, Sven 

Stich in Peter Garmut. Veselimo se vsakega izmed njih! 

POROKE: V župniji je bila ena poroka. Poročila sta se Tjaša Jevšnikar in Boštjan 

Šantl.  Novoporočencema čestitamo in želimo božjega blagoslova! 

POGREBI: V letu 2021 smo se poslovili od 9 župljanov. K Očetu po večno 

plačilo so odšli: Ivana Rek, Ivan Grubelnik, Mirko Martini, Katarina Viltužnik, 

Ivana Podrzavnik, Berta Plevnik, Elizabeta Jelen, Janez Jevšnik in Marija 

Stepišnik.  

V letu 2021 je prejelo zakrament prvega sv. obhajila 9 otrok in pri sv. birmi je  

potrjenih 11 najstnikov. 

BOLNIŠKO MAZILJENJE smo nekaterim podelili na domu ali v cerkvi. 

Bolnim 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. Žal pa nekateri umrejo brez podeljenih zakramentov. 

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

berimo duhovne vsebine. 

 

Ob skorajšnjem koncu leta 2021 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. 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, ko je župnija obhajala 820 obletnico samostojnosti, smo uspešno 

zaključili s projektom novih zvonov, ki so ponos župnije. Še enkrat hvala vsem 

darovalcem in botrom, saj so se stroški projekta pokrili. Bodimo tudi v letu 2021 

dobri sodelavci, vsak v svoji poklicanosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

Kratek pregled župnije Ožbalt za leto 2021 

 

KRŠČEN je bil le en otrok  in sicer Erik Vrenčur, ki se ga veselimo.  

POROKE: V župniji  v tem letu ni bilo poroke. Upamo na naslednje leto. 

POGREBI: V minulem letu smo se poslovili od 5 župljanov. K Očetu po večno 

plačilo so odšli: Feliks Šarman, Vlado Meuc, Terezija Vodušek, Julijana Berdnik 

in Ivana Tertinek..   

PRVO SV. OBHAJILO IN BIRMA: Pri sv. birmi je bilo potrjenih 6 

najstnikov; prvo sv. obhajilo pa  je predvideno 29. maja 2022.  

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 zgolj umirajočim, kot se je včasih to 

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

božja pomoč za vdano življenje z boleznijo. Žal  pa nekateri umrejo brez 

podeljenih zakramentov. 

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

naročnikov na Ognjišče. Radi berimo duhovne vsebine.  

 

Ob skorajšnjem koncu leta 2021 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 sv. maše, za vse predloge, ideje in za tihe molitve in žrtve. Predvsem 

za hvala za vse darove za obnove, saj smo v letu 2021 uspešno uredili najprej 

nova avtomatika za zvonjenje, in obnovili streho na župnijski cerkvi. Stroški 

za streho še žal niso pokriti. Manjka še 6.500,00 evrov. Zato še vedno prosimo.  

Vemo, da se vsako dobro delo  zapiše v knjigo Življenja. Bog povrni pa tudi 

občini Podvelka za kritje vseh stroškov pri ureditvi škarpe za cerkvijo. Bodimo 

tudi v novem letu dobri sodelavci,  vsak v svoji poklicanosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratek pregled župnije Brezno za leto 2021 

 

KRŠČENI so bili štirje otroci, ki so vsi še iz izven zakonske skupnosti. Novi 

mladi kristjani so: Enej Vogrinec, Sara Pušnik, Nina Kogelnik in Mia Miklavc. 

Veselimo se vsakega izmed njih! 

POROKE: V župniji je bila ena poroka. Poročila sta se Janja Račnik in Matej 

Mori.  Novoporočencema čestitamo in želimo božjega blagoslova! 

POGREBI: V letu 2021 smo se poslovili od 14 župljanov. K Očetu po večno 

plačilo so odšli: Tilen Kozjak, Ludvik Spielmam, Vida Pušnik, Anica Šarman, 

Alojzij Pirš, Jože Vinšek, Marija Klug, Karolina Žaucer, Stanislav Hartl, 

Stanislava Rek, Ana Korpar, Marija Praznik, Oskar Karlatec in Alojzija Kunej. V 

ponedeljek se bomo poslovili še od Bela Kolompar. Gospod, daj rajnim večni mir 

in pokoj in večna luč naj jim sveti.   

Pri sv. birmi je bilo potrjenih 10 mladih kristjanov;  prvo sv. obhajilo pa  je 

predvideno 29. maja 2022.  

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

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

Žal pa nekateri umrejo brez podeljenih zakramentov. 

 

Ob skorajšnjem koncu  leta 2021 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. Bog povrni vsem, ki skrbite za 

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

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

tihe molitve in žrtve. Bodimo tudi v novem letu dobri sodelavci v Gospodovem 

vinogradu, vsak v svoji poklicanosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

»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 

_____________________________________________________________ 

POVABILA: 
➢ Priložnost za adventno spoved pred sv. mašo. 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: 

Kapla: torek, 21. 12. 2021 

Remšnik: petek, 17. 12. 2021 

Brezno: četrtek, 16. 12. 2021 

Ožbalt: torek, 21. 12. 2021 

➢ 24. december: Na sveti večer bodo po župnijah polnočnice. Ure polnočnic 

so zapisane v oznanilih. 

➢ BOŽIČ, praznik Jezusovega rojstva: svete maše po župnijah. Ure svetih maš 

so zapisane v oznanilih.  

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

sol in vodo. To je tudi praznik Svete družine, ko bo tudi blagoslov otrok. 

➢ 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. Obisk mladih  trikraljevskih kolednikov verjetno 

zaradi situacije, tudi letos ne bo mogoč. 

➢ Več na: https://vecna-voda.si/ ali www.facebook.com/VecnaVoda   
______________________________________________________________________ 

Samostanske: 

»Bodi prepričan, da je tisti jezik, ki te hvali, predolg.« 

»V puščavi življenja je težko napraviti peščeni grad« 

»Ti nisi popoln, torej ne pričakuj tega od drugih.« 

»Sprejmi to, da si svojim bratom izziv, križ in milost« 

_______________________________________________________________ 
 

Župnijski list izdaja župnijski urad Kapla. J. Motaln, žpk, telefon: 031 583 626, 
e-mail: joze.motaln@rkc.si 
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