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številka 5/2020                                                                          Božič 2020 

Glejte, oznanjam vam veliko veselje… 

 

»Danes nam je rojen Rešenik. Začetek nove zgodovine. Vse niti se spletajo 

okoli njega – Kristusa. Zavestno ali podzavestno, odslej je sleherni človek 

vpleten v to zgodbo odrešenja. Izgubljeni  raj je spet odprt. Potrebna mi 

je – ne učenost, temveč preprostost pastirjev. So skrivnosti, ki jih razume 

srce. Pastirji so ga razumeli in sprejeli. V svojo lastnino je prišel, a 

njegovi ga niso sprejeli. V tem je tragika tudi enaindvajsetega stoletja. In 

še ena: pozabili smo nadaljevati vlogo pastirjev, ki so z angeli raznašali 

veselo novico. Evangelij je za vse stvarstvo. In koliko je danes ljudi, ki 

zanj vedo? Koliko, ki  ga poznajo? Če ne bi veroval, da ima Bog svoja 

pota do duš in da Sveti Duh deluje tudi danes – morda tam, kjer najmanj 

pričakujemo, potem bi bila 

prevelika tesnoba v meni: zakaj 

si prišel?In vendar mora biti 

radost. Zaradi vseh, ki 

doživljajo Božič, zaradi vseh, ki 

po njem hrepenijo, ki iščejo, ki 

trpijo, ker nimajo božične luči. 

Vsa ta srca se odpirajo milosti. 

In z njimi in zanje moram moliti 

na božični dan!«   Iz knjige: Minute v tihoti  

Pred nami so zadnji adventni dnevi, ko pripravljamo srca za 

Gospoda, ki prihaja. Vstopili bomo v skrivnost božične noči, ko se 

razodene tisto pravo (angelsko) veselje, in ne samo veselje, ki ga ponuja 

komercialni veseli december. 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. Naj bo to naša želja 

in vsem želimo  

blagoslovljen Božič in srečno Gospodovo 2023! 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 2022:  

 »Kaj ti je, da spiš? Vojna, stiske, bolezni, 

nesreče, osamljenost … Kaj pa ti? Se bojiš? Živiš, 

kakor da se nič ni zgodilo? Seveda, težko nam je, 

ko vidimo, kaj vse se dogaja in se nam zdi, da ne 

moremo nič. Pa vendar je že iskra dovolj, da vname 

ogenj, in kaplja dovolj, da ga pogasi. Zbudi se! Božič je. Naj ti ne bo vseeno 

za temo v svetu. Ni ti treba spremeniti vsega, naredi eno dobro delo, 

pospravi sobo, skuhaj komu kavo, spusti avto predse. Ko boš premaknil 

sebe, boš obrnil svet. Zaneti iskro, naj v tebi zasije Luč. Vstani in sveti!« 

___________________________________________________________ 

 

»Na adventnem vencu je vedno več svetlobe, in s tem topline in upanja. 

Adventni čas je vabilo, da se umirimo, ustavimo in poglobimo odnos z 

Bogom. Molitev, branje, premišljevanje in 

dobra dela nas bodo obogatila v tem 

posebnem času. Bog nas nagovarja in svari k 

tišini in umiranju. Ko se umirimo lahko 

slišimo tudi sebe, prisluhniti moramo znati 

svoji notranjosti. Pozorni bodimo do svojih 

najbližjih, družinskih članov, sodelavcev, 

prijateljev ali samo do »ubogega izgubljenega 

človeka«, ki je izgubil vero in s tem je njegovo upanje ugasnilo. Ljubimo 

drug drugega in bodimo pripravljeni služiti bližnjemu. Bog nam govori 

tudi po prečudoviti naravi, ki nas obdaja in nagovarja, samo potreben je 

čas, da vse lepote in danosti stvarstva vidimo in začutimo. Bodimo 

hvaležni za vse, kar nas obdaja. Zaupajmo in verujmo v Boga. Pripravimo 

srca in odprimo naše dlani, da bomo lahko na Božič sprejeli 

Novorojenega.« Simona Tertinek 

___________________________________________________________ 

  



                         

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 

__________________________________________________________ 

 

Ob skorajšnjem koncu leta 2022 se zahvaljujem vsem 

sodelavcem pri bogoslužju: ključarjema, ministrantom, 

bralcem Božje besede, pevcem, zborovodkinji in 

organistki. Hvala katehistu, 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, za sv. maše, za vse predloge, 

ideje in za tihe molitve in žrtve ter prostovoljne ure. Bodimo tudi v novem 

letu dobri sodelavci,  vsak s svojimi darovi in zmožnostmi. 
_______________________________________________________________ 

Božič je, veselimo se ljudje! Tudi med angeli je veliko vznemirjenje, Božič 

je! Bog se je učlovečil za nas, zame in zate in za vse.                                            

Nihče nam ne more vzeti tihega veselja božične noči, ki se v srcu rodi, ko 

živega Boga v jaslicah časti in nam odpira duhovne oči, da vidijo vse tja do 

večnosti. 
_______________________________________________________________ 

 

»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..«. Pavle Jakob 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Kratek pregled župnije Kapla za leto 2022 

 

KRŠČENIH je bilo pet otrok, od tega sta dva iz (civilno)zakonske 

skupnosti. Novi mladi kristjani so: Eva Cepec, Maj Hartman, Miha Kajzer, 

Nejc Šumer in Oskar Gošnak. Veselimo se vsakega izmed njih. 

POROKE: V župniji letos ni bilo nobene poroke.  

POGREBI: V minulem letu smo se poslovili od 15 župljanov. K 

Očetu po večno plačilo so odšli: Alojz Valentan, Andrej Hartman, Marija 

Plošnik, Drago Kajzer, Antonija Stajan, Zofija Kraser (pogreb na 

Remšniku), Maks Pintar, Rajko Plošnik, Maks Javornik, Marija Ofič, 

Zofija Veršovnik, Ivan Garmut, Friderik Kašman, Štefan Kašman in 

Branko Viltužnik. Povprečna starost umrlih je bila 76,5 let.   

K prvemu obhajilo je pristopilo 9 otrok; sv. birme pa ni bilo. Bo pa v 2023 

in sicer 17. junija; prvo sv. obhajilo pa  je predvideno 4. junija.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

Kratek pregled župnije Remšnik za leto 2022 

To leto je bilo za župnijo sušno leto, saj ni bilo nobenega  SV. KRSTA 

POROKE: V župniji je bila ena poroka. Poročila sta se Valerija Šantl in 

Nejc Miglič Novoporočencema čestitamo in želimo božjega blagoslova! 

POGREBI: V letu 2022 smo se poslovili od 13 župljanov. K Očetu po 

večno plačilo so odšli: Kristina Škurnik, Bogomir Altbauer, Franc Grum, 

Jožefa Šantl, Zofija Kraser, Rudolf Helbl, Albina Šantl, Ivan Konečnik, 

Angela Martini, Frančiška Veronik, Petra Grogl, Jernej Vobovnik in Oto 

Poročnik. Povprečna starost umrlih je bila 85 let.   

V letu 2022 ni bilo prvega sv. obhajila in tudi ne birme, ki pa je predvidena 

v naslednjem letu 3. junija 

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 
 

Župnijski gospodarski svet (ŽGS) ) je 

»posvetovalno in delovno telo, ki pod vodstvom 

župnika skrbi za cerkveno premoženje, da cerkveni 

predmeti ne propadajo, da je cerkev čista, tesno 

sodeluje z ŽPS…«  

4. decembra 2022 je bilo pri sv. maši zbiranje 

predlogov za ključarje za mandatno obdobje 2022- 

2027. Hvala za vse predloge. Člani novega sestava 

petletnega mandata ŽGS-ta so vsi ključarji, računovodja Lizika Kričej in 

skrbnik gozda, ki je na novo David Vezonik. Ključarji pri župnijski cerkvi 

sv. Jurija so: Vinko Kunčnik, Marjan Praznik, Stanko Namestnik in Mitja 

Garmut. Ključarja pri sv. Urbanu sta Božidar Koležnik in Peter Pažek. 

Ključarja pri sv. Pankraciju pa sta Beno Breznik in Alojz Unuk. Župnija 

se zahvaljuje vsem za pripravljenost in sodelovanje. Zahvaljujemo se tudi 

vsem dosedanjim članom ŽGS in ključarjem: Milanu Hiter- za 25 letno 

delo ključarja pri sv. Pankraciju in pri sv. Juriju; Igorju Erjavec- za 10 

letno delo ključarja pri sv. Juriju; Dragici Boroja- za 15 letno delo 

računovodje; Branku Krecenbaher- za 10 letno delo kot skrbnik gozda; 

Zlatku Tomažič in Ireni Prater- za 5 letno delo ključarja pri sv. Urbanu in 

Alfonzu Resnik za sodelovanje pri ŽGS. Zahvala pa je že prošnja za 

sodelovanje za naprej, le na drugačen način. 

Vsaka funkcija je tudi poklicanost in verjamem, da vsak na koncu 

dobi več, kot da. Listine o poslanstvu s strani nadškofa in zahvale bodo vsi 

člani ŽGS dobili na praznik sv. Štefana 26.12.2022, ko bodo začeli uradno 

nov mandat.  Družinam članov ŽGS pa tudi Bog povrni pa podporo. 
 

Kratek pregled župnije Ožbalt za leto 2022 

KRŠČENA sta bila dva otroka, in sicer Ina Verčko in Nace Verčko, ki se 

ju veselimo.  

POROKE: V župniji  v tem letu ni bilo poroke. Sta pa se drugje poročila 

Aleksander Golob in Pina Planinšič. Čestitamo. 

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

večno plačilo so odšli: Angela Viltužnik, Helena Možič, Genovefa Gošnik, 

Ana Meuc, Anton Meuc, Marija Meuc, Milan Bežan, Alojz Volmajer, 

Marija Pokeršnik. Povprečna starost umrlih je bila 82,5 let.   

PRVO SV. OBHAJILO IN BIRMA: K prvemu obhajilo je pristopilo 8 

otrok; sv. birme pa ni bilo. Bo pa v letu 2023 in sicer 17. 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 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 župnije so 3 naročniki Družine in 9 naročnikov na 

Ognjišče. Radi berimo duhovne vsebine.  
  



                         

Kratek pregled župnije Brezno za leto 2022 

KRŠČENA sta bila dva otroka, oba iz zakonske skupnosti. Nova mlada 

kristjana sta: Neža Širec in Luka Špringer. Veselimo se ju! 

POROKE: V župniji sta bili dve poroki. Poročila sta Tanja Majster in 

Sebastjan Vogrinec, Peter Rižnik in Linda Laszlo. Novoporočencem 

čestitamo in želimo božjega blagoslova! 

POGREBI: V letu 2022 smo se poslovili od 9 župljanov. K Očetu po 

večno plačilo so odšli: Jožefa Brek, Alojz Kozjak, Alojz Planinšič, 

Marija Zavratnik, Marija Medved, Antonija Hernah, Rozalija Kozjak, 

Terezija Kolman in Pavla Petar. Gospod, daj rajnim večni mir in pokoj 

in večna luč naj jim sveti.   

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 6 otrok.  

Sv. birme lani ni bilo, je pa predvidena v naslednjem letu in sicer 3. 

junija. 

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. 
_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povabila: 

 

 Priložnost za adventno spoved je pred sv. mašo, posebej na 4. 

adventno nedeljo, 18.12., ko bodo skavti prinesli tudi luč miru iz 

Betlehema. Na razpolago bodo sveče, da lahko plamen miru ponesemo 

na svoje domove (zaželeno je, da s seboj prinesete staro stekleno luč 

od lani).  

 Obisk bolnikov na domu v torek 20.12. Prav je, da bolnim, ki ne 

morejo v cerkev, pred prazniki omogočimo, da prejmejo zakramente.  

 23.12.2022 ob 18h: Predbožični koncert v dvorani Podvelka. 

Vabljeni.  

 24. december: Na sveti večer bo polnočnica v Ožbaltu ob 21 h, na 

Breznu ob 22h, na Remšniku in Kapli pa ob 24h; 20 minut pred mašo 

bodo mladi pripravili božičnico. 

 BOŽIČ, praznik Jezusovega rojstva- sv. maša ob 8.30h. ko bo tudi 

blagoslov otrok. 

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

sol in vodo. 

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

nerojeno človeško življenje.  

 V župniji Brezno bodo tudi letos domove obiskovali  trikraljevski 

koledniki. Veselo sporočilo in blagoslov bodo prinašali že pred novim 

letom in sicer 28. in 29. decembra. 

 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 se bodo tudi letos 

ustavili pred praznikom Treh kraljev in  prinesli veselo sporočilo 

Jezusovega rojstva in blagoslov, 
 Ministrantska olimpijada naše dekanije bo 21. januarja na Kapli. 

 Povabljeni v prihajajočem letu na bogato  velikonočno romanje na 

Bavarsko, ki bo od 20. do 22. aprila 2023, skupaj z agencijo Aritours.  

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

 Jaslice bomo v teh dneh skrbno pripravili. Zahvala vsem oblikovalcem 

jaslic v cerkvi, ob katerih se bomo ustavljali in molili.  
______________________________________________________________ 

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


                         

Gost pomigne natakarju: »Natakar,« zajeclja, »malo pregloboko sem 

pogledal v kozarec. Bi mi lahko prinesli nekaj, kar bi me streznilo?« – 

»Seveda! Najbolje bo, da vam prinesem kar račun!« 

 

»Brezdomec mora v bolnišnico zaradi nujne operacije. Tam ga najprej 

pošljejo v kopalnico. Ko je ta procedura mimo, zelo zadovoljen in 

olajšan reče medicinski sestri: »To pa je bilo nekaj! Operacijo sem si 

predstavljal na čisto drugačen način!« 

»Otroci pišejo prosti spis. O vsakem dnevu v tednu naj bi napisali 

nekaj. Najkrajši spis odda gozdarjev sin: »Moj oče je šel v ponedeljek na 

jago in je ustrelil srnjaka. Potem smo imeli dovolj mesa v torek, sredo, 

četrtek, petek, soboto in nedeljo!« 
_______________________________________________________________ 
Župnijski list izdaja župnijski urad Kapla. J. Motaln, žpk, telefon: 031 583 626, e-mail: joze.motaln@rkc.si 
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