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NEDELJA 2. NEDELJA PO BOŽIČU                          

03.01.  
 

                              

za +Moniko Drev 
 

JUTRI SE ZAČNEJO SVETE MAŠE V CERKVI 

Ponedeljek Elizabeta                         

04.01.                 18.00   za +Marijo Šanca                              

Torek Janez Neumann          

05.01.        18.00   za +Franca Cvikl, obl.                  

Sreda GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI  

06.01.                                                    8.00    za + Pepco Tepeš in Faniko Rebernik  

10.00  za + Rozalijo in Jožefa Ašenberger, obl. 

Četrtek Rajmund                                       

07.01.         18.00  za +Franca in Vero Majer                                                                        

Petek Severin                                                             

08.01.  18.00  za +Jožeta Arh                                                

Sobota Hadrijan                                        

09.01.          7.00    za +Marijo Ograjenšek, obl.                                                                     

NEDELJA JEZUSOV KRST                                  

10.01.  
 

                       

8.00    za +Antonijo Podpečan  

10.00  za +Franca in Jožefo Šuperger, obl.    

 

         PROSIM, POGLEJTE NAVODILA ZA OBHAJANJE SVETIH MAŠ 

         NA NAŠIH OZNANILIH NA INTERNETU !                                     



                    

 

2. NEDELJA PO BOŽIČU   

 
  

  

EEvvaannggeelliijj  
 

BESEDA JE MESO POSTALA IN SE NASELILA MED NAMI 
 

Iz svetega evangelija po Janezu  
 
V začetku je bila Beseda 
in Beseda je bila pri Bogu 
in Beseda je bila Bog. 
Ta je bila v začetku pri Bogu. 
Vse je nastalo po njej 
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. 
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. 
In luč sveti v temí, a temá je ni sprejela. 
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 
Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, 
da bi po njem vsi sprejeli vero. 
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. 
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. 
Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, 
a svet je ni spoznal. 
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. 
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, 
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, 
ampak iz Boga. 
In Beseda je meso postala in se naselila med nami. 
Videli smo njeno veličastvo, 
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, 
polna milosti in resnice. 
Janez je pričeval o njej in klical: 
»To je bil tisti, o katerem sem rekel: 
Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, 
ker je bil prej kakor jaz.« 
Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. 
Postava je bila namreč dana po Mojzesu, 
milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. 
Boga ni nikoli nihče videl; 
edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, 
on nam je razlóžil. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Jn 1,1-18 

MAR BOLJ LJUBIMO TEMO KAKOR LUČ? 

 

Če sredi dolgega in mrzlega zimskega večera nenadoma zmanjka elektrike, začutimo, kako težko, prav 

nemogoče bi bilo živeti v temi. Svetloba, luč je za življenje na zemlji potrebna prav tako kot voda in 

zrak. Enako velja za duhovni svet. Evangelist Janez nam Jezusa predstavi kot luč sveta. Presenečeni 

smo, ko v kratkem odlomku kar trikrat slišimo, da svet te luči ne mara. »Luč sveti v temi, a tema je ni 

sprejela … Svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, a njeni je niso 

sprejeli.« 

Iz osebne izkušnje prav gotovo vemo, da se tudi v naši notranjosti nenehno odvija boj med lučjo in 

temo, med milostjo in grehom, med navdihi Boga in prišepetavanjem hudega duha. Tudi mi, ki se 

imamo za zveste Jezusove učence in prijatelje, pogosto bolj ljubimo temo kakor luč, ravnamo 

zahrbtno, proti Božji postavi in proti lastni vesti. Tisti, ki kradejo ali počenjajo kakšno drugo hudobijo, 

navadno za svoje početje izrabljajo temo, mrak in noč. Vendar ne vedo, da Bog, ki vidi v skrite globine 

srca, vidi tudi v temo. Pri krstnem obredu molimo: »V Kristusa ste krščeni, Kristusa ste oblekli.« 

Obleči si moramo torej Jezusa Kristusa, postati njegovi pričevalci. On, ki je Luč sveta, nas enači s 

samim seboj, ko nam pravi: »Vi ste luč sveta … Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli 

vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« 

Božični prazniki so prazniki luči, ker obhajamo rojstvo Luči sveta, zato simbolično osvetljujemo 

božična drevesa in jaslice. Vse te luči pa bi bile mrtve in hladne, če bi v naših dušah vladala tema. Ko 

bomo vsako jutro in večer v svojem domu prižigali luč, se vprašajmo: ali je v meni svetlo, ali sem s 

svojim življenjem luč za drugega, zlasti za svoje otroke oziroma tiste, ki ob meni živijo in delajo. 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 



Navodila za obhajanje svetih maš v mariborski 
metropoliji 
 31.12.2020  Mariborska metropolija  COVID19, Škofija Celje, Škofija Maribor, Škofija Murska Sobota    
 

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. 

decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali 

epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah«, smo se na zadnji dan leta, 31. 12. 2020, sestali 

vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, pregledali situacijo in se na temelju 

tega  odločili  (SLEDI NAJPOMEMBNEJŠI DEL TEH NAVODIL): 

1. S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja po cerkvah škofij mariborske 

metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020 (navodila v točki 6.). 

5. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta 

slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob 

praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali 

tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali 

drugih elektronskih medijev.  

6. Pri bogoslužjih naj se tudi upoštevajo naslednja navodila SŠK z dne 18. 12. 2020: 

 

2.     Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji: 

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo 

predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so 

na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja 

površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).  

b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov 

okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega 

gospodinjstva niso okuženi. 

c)     Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno 

fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti 

vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb. 

d)    Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve. 

e)     Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko.  

f)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) 

petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist. 

h)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. 

https://katoliska-cerkev.si/oznaka/covid19
https://katoliska-cerkev.si/oznaka/skofija-celje
https://katoliska-cerkev.si/oznaka/skofija-maribor
https://katoliska-cerkev.si/oznaka/skofija-murska-sobota


i)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju 

nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj 

verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra. 

j)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro). 

k)    Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali 

pred cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.). 

l)      Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.  

6.     Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam 

odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. 

7.     Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo 

#Ostanizdrav. 

8.  Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas 

molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki 

jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus. 

9.  V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše. 

11.  Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih 

gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi. 

13.  Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. 

Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike 

pokopljejo na klasičen način s krsto. 

14.  Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo. 

Ob vstopu v novo leto, prosimo Gospoda modrosti, da bi znali čas prav uporabljati. Naj bo vsak dan 

ustvarjanja v Gospodovem vinogradu prežet z ljubeznijo. Tudi čas pandemije naj prečisti misli in 

besede, da bodo obrodile sadove za večnost. 

Msgr. mag. Alojzij Cvikl D.J., mariborski nadškof metropolit 

Msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof 

G. Rok Metličar, škofijski upravitelj celjske škofije 

 

 



 

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 (glejte točko 2.a. – 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 (točka 5).   

 

 

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

 

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.).   

 

VSEM ŽELIM ZDRAVJE IN VELIKO VSEGA DOBREGA                   

V NOVEM LETU 

 

 

 

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.  

 


