
                         

25. julij 2022 – Medjugorje: »Dragi otroci! Z vami sem, da bi vas vodila po poti 

spreobrnjenja, ker s svojim življenjem morete približati mnogo duš mojemu 

Sinu. Bodite radostni pričevalci Božje besede in ljubezni in z upanjem v srcu, ki 
premaguje vsako zlo. Oprostite tistim, ki vam povzročajo zlo, in pojdite po poti 

svetosti. Jaz vas vodim k svojemu Sinu, da bi bil On vaša pot, resnica in 

življenje.« 

POVABILA:  

➢ 10. september –molitveni dan za duhovne poklice  na Ptujski gori.  

➢ 11. september – katehetska nedelja in začetek veroučnega leta. Po sv. 

maši ob 10.30 bo srečanje staršev vseh veroučencev in vpis. 

➢ 17. september: 41. Stična mladih z geslom Izberi vihar – vseslovensko 

srečanje mladih. 

➢ 26. september – Slomškova nedelja. 
➢ Župnije Kapla, Ožbalt, Brezno in Remšnik imajo skupno spletno stran: 

https://vecna-voda.si in www.facebook.com/VecnaVoda  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HVALEŽNI ZA DOGODKE: 

o Enodnevno župnijsko romanje na Goriško 2. 7. 2022 je za nami. 

Občudovali smo razgibano pokrajino, kjer so med drugim zrela žitna 

polja čakala na delavce. Obiskali smo župnije Pertoča, sv. Jurij in Grad. 

Posebej smo bili navdušeni nad lepo razlago Rupnikovega mozaika v 

Pertoči. V največjem gradu v Sloveniji  na Gradu smo videli veliko iz 

kulturne dediščine ( zbirke, obrti, razstave…) 

o 14.8. smo obhajali ponovitev zlate maše našega duh. pomočnika prof. 

Vinka Potočnika. Naj bo zlati jubilej prošnja za nove duhovne poklice. 

o Na praznik Marijinega Vnebovzetja smo letos že 30. 

obnovili izročitev  slovenskega naroda Mariji in ji 

posvetili sami sebe, naše družine, bolne, vso Cerkev 

na Slovenskem, našo domovino,  rojake po svetu.  

o Kot vsako leto smo tudi letos na god sv. Roka obhajali 

sv. mašo za vse žive in rajne gozdarje. Zemlja (gozd) je 

tudi naš skupni dom in Bogu hvala, da lahko zanj skrbimo 

in ga občudujemo. Naj bo težko delo v gozdu varno ter blagoslovljeno. 

Gozdarji se s skrbnim gospodarjenjem trudijo, da je naš skupni dom 

lepši. 

»Ves objokan pride Janezek domov od spovedi in potoži mami: »Župnik mi je 
za pokoro naložil tri očenaše, ampak jaz znam komaj enega!« 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Župnijski list izdaja župnijski urad Kapla. J. Motaln, žpk, telefon: 031 583 626, e-mail: joze.motaln@rkc.si  
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VABILO NA LEPO NEDELJO – 28. avgusta ob 10.30h 
 

Pred nami je praznik župnije: lepa nedelja, ko se bomo kot  

župnijsko občestvo z zunanjo slovesnostjo priporočili in izročili naši 

zavetnici sv. Katarini Aleksandrijski in prosili božjega blagoslova za naše 

družine, mlade, ostarele… Letos bo še posebej slovesno, saj bomo 

blagoslovili nov zvon (125 kg), ki bo posvečen sv. Mariji, kraljici družine 

in novo avtomatiko za zvonjenje (novi kembji, jarmi, štiri nova kladiva za 

bitje ure in pritrkovanje ). Obstoječi železni zvon se bo umaknil. Nov zvon iz 

Žalca se bo pridružil obstoječim zvonovom iz leta 1999 (570 kg in 250 kg) 

in iz leta 1837 (70 kg). Skupaj bodo uglašeno peli v mol akord motivu. Na 

štirih novih jarmih pa so dodatne podobe: sv. 

Trojica, kelih in kruh, sv, Marija pod križen in sv. 

Jožef.  Pri slovesnosti, ki jo bo vodil g. nadškof 

Alojzij Cvikl, bodo sodelovali tudi Veseli 

Kapelčani, godba iz Vuzenice in pritrkovalci.  Novi 

zvon se bo pripeljal že ob 10.15 uri. Hvala 

gospodinjam za pecivo in  aktivu kmečkih žena. Lepo 

vabljeni, saj je lepa nedelja priložnost za duhovno 

okrepitev in srečanje z drugimi. 

Žive razveseljujem, umrle objokujem,  darovalce  zahvaljujem - 

tako piše na marsikaterem zvonu. Zato Bog povrni vsem, ki ste že darovali v 

ta namen. V junijskem glasilu je bilo že omenjenih 21 darovalcev. Naj 

omenimo še naslednje. To so (41): družina Strnad-Hauciger, družina Voh-

Tertijenk, Irena Cepec, Zg. Čebasnik, družina Rihter- Drulknemec, Sonja in Ivo 

Škrinjarič, Ludvik Rihter, Sp. Čebasnik, Viki Dojnik in Tončka, Terezija 

Verčko, Regina Tacer, družina Praznik, Marija Tertinek, n.n. družina Pavlič- 

Holcman, Mirko Črešnik, družina Zg. Krampl, Betlehemerjevi-Kočunik, 

Magdalena Divjak, družina Poglajen, družina Krajnc-Buher, Hoberjevi, Marija, 

Franc in Jožica Volmajer, Marjan Kerbler, Jožica in Martin Volmajer, Srečko in 

Agica Žigart, Pečovnikovi- Kovačkajša, Miheličevi, Julijana Altenbaher, 
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družina Jozl, Silva Štrablek, družina Koglar, Klemenovi, Preklovi-Vraber, 

Šrangerjevi, Igor Glasenčnik, družina Breznik, Andrej Ferlinc, Lojzka 

Pokeržnik, Miha Zajec in Tone Cepec ter Marjan Verčko (lesarska dela). Botri 

pa so(9):  župnija Remšnik, Miran Garmut in Majda Pušnik, družina Olge 

Cepec, Milenka in Pavel Garmut, družina Plošnik-Firšt, Marija in Mirko 

Kašman, Milko Cepec-Žlekovi, Helena in Matej Krautberger in družina Beber.  

Do sedaj se je skupaj zbralo 12.550,00 evrov. Poleg tega je boter tudi 

občina Podvelka, ki je prispevala 14.000,00 evrov  Prvotni načrt je bil, da bi 

se akcija do lepe nedelje zaključila. A ker so nekateri dodatni stroški 

(uglaševanje, jarmi…) je končni predračun sedaj 29.114,00 evrov  Ker še 

nekaj manjka, še vedno prosimo. Veselimo se, da bo ubrano zvonjenje 

ponos župnije Kapla. Hvala. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oratorij: Za božjo slavo  

V nedeljo, 21. 8., se je uspešno zaključil 14. oratorij, katerega geslo je 

bilo Za božjo slavo, in je predstavil svetniški  lik sv. Ignacija Lojolskega, 

katerega letos obhajamo 500. obletnico njegove spreobrnitve. Izpostavljene 

so bile vrednote: neustrašnost, razločevanje, romanje, šolanje in služenje 

Na oratoriju je za 44 otrok skrbelo 10 animatorjev in pomočnikov 

ter pomoč iz Remšnika.  Hvala kuharicam za kosilo 

(družini Štrablek, družini Cepec- Žlekovi in družini 

Franje Kogal), tiskarstvu Čepe iz Selnice za majice, 

foto Anki za spominsko fotografijo, zahvala tudi 

gasilcem za dvorano, Marku Rihterju, da je predstavil 

poklic vojaka  in vsem, ki ste kaj prispevali ali 

oratorij duhovno podprli z molitvijo. Hvala staršem 

za zaupanje in animatorjem za služenje.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zahvaljujem se ti, Gospod, za blagoslov 
dolgega življenja, da vedno daješ 
obroditi sadove tistim,ki se zatekajo k 
Tebi. Odpusti, o Gospod, mojo 
ravnodušnost in razočaranje,toda ne 
zapusti me, ko mi upadajo moči. Uči 
me gledati z upanjem v prihodnost, ki 

mi jo daješ,na poslanstvo, ki mi ga zaupaš,da ti bom brez konca prepeval 
hvalnice. Naredi me, da bom z ljubeznijo čuval svoje vnuke in vse male, ki 
iščejo zavetje pri Tebi. Varuj, o Gospod, papeža Frančiška in nakloni svoji 
Cerkvi, da bo svet rešila osamljenosti. Vodi naše korake na pot miru. Amen. 

 »Zvonovi zvonijo, premilo pojo.... nas kličejo, vabijo, nam sporočajo uro 

dneva, se žalostno oglasijo ob uri slovesa in veselo s pritrkavanjem 

oznanjajo praznične trenutke dneva. Lepo je prisluhniti njihovem oznanilu, 

se tisti trenutek ustaviti in skleniti roke v molitev. Ob zvonjenju je odprto 

sveto nebo, so radi dejali naši predniki. Na lepo nedeljo, ob prazniku Sv. 

Katarine, bo v naši župniji še posebej praznično prav zaradi pridobitve 

novega zvona in uglašenosti ostalih, ki bodo v vsej harmoniji zazveneli naši 

farni zavetnici v čast. Harmonija je beseda globokega pomena za vse nas. 

Da bi, kot župljani znali živeti v harmoniji med seboj, po družinah, v 

skupnostih in tako gradili občestvo, kakršno si od nas želi naša zavetnica. Mi 

pa se zatekajmo k njej, da bi na njeno priprošnjo pri Bogu, bili deležni vseh 

potrebnih milosti. Sv. Katarina, prosi za nas!«                         Marija Kašman 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI 
»Z veseljem darujem – življenja rešujem!«. S tem 

geslom smo v nedeljo, 24. julija, obhajali nedeljo sv. 

Krištofa, zavetnika voznikov in popotnikov. 

Blagoslovili smo naša vozila, dar pa namenili za 

misijonska vozila. Preko misijonske vozniške akcije 

MIVA, ki se izvaja že od leta 1927, v Slovenija pa 

neprekinjeno zadnjih 35 let, pomagamo slovenskim misijonarjem v deželah 

tretjega sveta. Potrebe po vozilih v misijonskih deželah so stalnica in obenem 

nuja, saj si dandanes brez njih uspešnega opravljanja svojega poslanstva 

misijonarji sploh ne morejo zamisliti. Akcija MIVA se tako kaže kot izjemno 

uspešen projekt, saj je krepko pripomogel, da se je po svetu naredilo veliko 

dobrega.  V imenu vseh naših misijonarjev iskrena zahvala.  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZNAM  ČIŠČENJA in KRAŠENJA CERKVE od 10. 9 2022 do 18. 2. 2023 
10. in 17. september Družina Kašman Tončka 

24. september in 1. oktober  Družina Gošnak- Žajdl 

8. in 15. oktober Družina Ferk – Pirpam 

22. in 29. oktober Družina Cepec – Žlek 

5. in 12. november Družina Plošnik – Firšt 

19. in 26. november Družina Štrablek Silva 

3. in 10. december Družina Poglajen Marija, Jože 

17. in 24. december Družina Rihter – Krajcvirt 

31. december in 7. januar 2023 Družina Rihter – Črešenk 

14. in 21. januar 2023  Družina Glažar – Lešenk 

28. januar in 4. februar 2023 Družina Kašman – Rihter Alojzija 

11. in 18. februar 2023 Družina Volmajer - Časmlinar 

Bog povrni za skrbno urejanje našega svetišča in župnišča. Hvala! 


