
Sv. maše: od 1. januarja 2023  do 22. januarja 2023

MARIJA SVETA
BNOŽJA MATI

1. januar
NOVO LETO

Cirnik
  7.00
8.30

/////////
10.00
////////
////////

za župljane in dobrotnike
+ Furlan Jakoba
+ Remar Blaža, 10. obl.
+ Cugelj Antona, 36. obl. in ob roj. Dnevu
+ sina in očeta Ivana Rejc
+ Petje Alojzija in starše Petje

Pone., 2. januar 18.00 + duhovnika salezijanca Bogataj Petra
Bazilij in Gregor

Torek, 3. januar 18.00
////////

+ Lah Stanislava
za moža ob rojstnem dnevuPresve. Jezusovo ime

Sreda, 4. januar 7.00 + Škrjanc Zdenko

Angela

Četrtek, 5. januar 18.00
////////

+ Dovgan Antona, 30. dan
+ Marolt Germana, obl. In ob roj. dnevuSimeon

Petek, 6. januar 18.00 + Stare Ano, 1. obl.
Gospodovo 
Razglašenje

Sobota, 7. januar 7.00 + Rataj Franca iz Škrljevega, obl.
Rajmund

JEZUSOV KRST
8. januar
Severin

Cirnik
  7.00
8.30

/////////
10.00
/////////
/////////

za župljane in dobrotnike
+ mamo Veroniko in očeta Stankota Kovačič
+ Urbančič Franca in Marijo, obl.
+ Koščak Poldeta
+ Zavodnik Mojco in Jožeta ter babico Marijo
+ Okoren Ruperta, obl.

Pone., 9. januar 18.00
/////////

+ Ostroveršnik Marijo, obl.
za hčerko ob rojstnem dnevuJulijan

Torek,  10. januar 18.00 + Prah Sandija, 30. dan
Gregor Niški

Sreda, 11. januar 7.00 + iz družine Pirc iz Ljubljane

Pavlin Oglejski

Četrtek, 12. januar 18.00

/////////

+ starše Strajnar Antonijo in Leopolda, obl.
   in ob roj. dnevu
za Božje varstvo na čast Mariji Pomočnici 
za zdravje v družini

Tatjana

Petek, 13. januar 18.00
/////////

+ Ramovš Blaža
+ Škarja Marijo, obl. in FerdijaHilarij

Sobota, 14. januar 7.00 + Ajdišek Milana, ob roj. dnevu  in Brigito
Oton

2. NEDELJA MED
LETOM

15. januar
Absalom

Cirnik
  7.00
8.30

////////
10.00
////////

za župljane in dobrotnike
+ starše Kovačič Antona in Jožefo ter stare
   starše Kovačič
+ Zupanc Nežko, ob roj. dnevu in godu
+ Gorenc Ivana, obl.
+ Škerjanc Franca, obl. in mamo Fani, ob roj.
    dnevu

Ponede, 16. januar 18.00 + starše in sorodnike
Marcel

Torek,  17. januar 18.00
////////

+ Škarja Ivanko, obl. in Antona
+ Dovgan Antona, ob goduAnton

Sreda,  18. januar 7.00 za blagoslov v družini Birsa

Marjeta Ogrska

Četrtek, 19. januar 18.00
/////////

+ Kurent Petra
+ Gregorčič Ruperta, 30. danMakarij

Petek, 20. januar 18.00 + Ruperčičeve in teto Francko
Fabijan in Boštjan

Sobota, 21. januar 7.00 + Grčar Petra, obl.
Neža

3. NEDELJA MED
LETOM

nedelja Božje besede
22. januar
Vincencij

Cirnik

Zaloka

  7.00
8.30

/////////
/////////
10.00
////////
14.00

za župljane in dobrotnike
+ Žonta Marinko, obl. in očeta Vinkota
+ Kosem Dragota, obl.
+ moža Furlan Jakoba
+ Podlogar Romana, obl.
+ Krajšek Poldeta, obl.
+ iz Zaloke in Zaloške soseske

RAZPORED ČIŠČENJA CERKVE
Brinje, 7. 1.                                                        Hrastno in Viher, 28. 1.
Dolenje in Gorenje Jesenice, 14. 1.                   Prelesje in Rožna dolina, 4. 2.
Draga in Hom, 21. 1.                                         Ravne in Kostanjevica, 11. 2.

ODPOSLANE MAŠE
10x Zupančič Tilka,   8x Peterlin  Breda



BRALCI BOŽJE BESEDE 
1. berilo 2. berilo

nedelja, 8. januar            ob 7.00 Mira Gruden Alma Lamovšek
ob 10.00 Anita Kostanjevec Helena Krnc

nedelja, 15.  januar         ob 7.00 Teja Podlogar Damjana Lamovšek
ob 10.00 Barbara Škarja Alenka Ahlin

nedelja, 22. januar          ob 7.00 Ema Krnc Jože Ramovš
ob 10.00 Eva Jaklič Anica Bačar

NAPOVEDNIK IN OBVESTILA
-  Ob 80 letnici mučeniške smrti (1. 1. 1943) blaženega ALOJZIJA GROZDETA

bo v župnijski cerkvi na Mirni, 1. januarja 2023 ob 10.30 sveta maša, ki jo bo
daroval  novomeški  škof  dr.  Andrej  Saje.  Vabimo  častilce  bl.  mučenca  in
duhovnike k tej slovesnosti. Ob tej priložnosti bo škof Saje razglasil za škofijo
NM Grozdetovo leto. Po maši, ob 12. uri, bo molitev na kraju mučeništva ob
znamenjih pod Mirenskim gradom. 

- K  Bogu  je  odšel  in  dopolnil  svoje  bogato  življenje  ZASLUŽNI  PAPEŽ
BENEDIKT XVI. Z molitvijo se obračamo na nebeškega Očeta, da ga sprejme v
svojo  slavo. Ob  tem  se  Bogu  zahvaljujemo  za  njegovo  služenje  Cerkvi  in
človeštvu kot papež, vrhovni pastir Cerkve, kot izjemni teolog in kot zaupljivi
molivec.
Njegov odhod v večnost bomo v naši župniji  zaznamovali s sveto  mašo jutri v
ponedeljek, 2. 1. pri večerni sv. maši ob 18.00.

- V torek, 3. 1. konec počitnic in otroci imajo redni verouk po urniku.
- V petek, 6. 1. ob 19.00, bo srečanje za animatorje. Pregledali bomo leto, ki je

pred nami in postavili urnike sodelovanja na aktivnostih.
- V  nedeljo,  8.  1.  pri  drugi  maši  ob  10.00,  blagoslov  otrok.  Otroci  bodo  ob

blagoslovu dobili poseben spominek.
- V ponedeljek, 9. 1. ob 17.00, redni verouk za prvi in drugi razred.
- V sredo, 11. 1. ob 18.00, srečanje za katehiste in katehistinje.
- V ponedeljek , 16. 1. ob 17.00, bodo potekale svetopisemske urice za predšolske

otroke.
- V sredo, 18. 1. ob 18.00, srečanje za člane ŽPS.
- Od 27. do 29. 1., bodo potekale duhovne vaje za birmance v Želimljem.
- Od 30. 1. in do 3. 2. vabim na zimske počitnice na Mariborsko Pohorje. Bivali

bomo v Mariboru – Rošpoh. Prijave sprejemam do 27. 1. Cena bivanja za ves
teden  je  80€  +  prevoz,  za  ministrante,  pevski  zbor  in  aktivne  v  župniji  je
polovična cena. V ceno ni vključena smučarska karta.

ŠT. 257 – 1. JANUAR 2023
  

     DIM IZ KADILNICE

»Zakaj duhovnik pri slovesni sveti maši dimi po cerkvi?« želi vedeti Miha.
»Duhovnik ne dimi, ampak uporablja kadilo,« ga popravi Blaž.«
»Kadar sem blizu oltarja, še doma dišim po kadilu,« pove sovje doživetje Eva.
Seveda, čisto po žensko, si  mislijo fantje,  ki z vonjavami nimajo tako poglobljenega
odnosa kot dekleta. A vendar, če smo pozorni, opazimo, da smo pri sveti maši z dušo in
telesom. Ljudje imamo pet čutov: vid, sluh, tip, okus in vonj. Pri bogoslužju sodelujemo
tudi z vonjem, zato je uporaba kadila gotovo tudi pomembna. Ko duhovnik pri slovesnih
svetih mašah pokadi oltar, darove in evangeljsko knjigo, se dim dviga proti nebu, kakor bi
nas vabil z glasnim vzklikom: »Kvišku srca!«
»To pomeni, da si Bog želi, da se pogovarjamo z njim v molitvi, da mu zaupamo in ga
imamo radi,« razmišlja Matevž na glas.
»Seveda, Bog nas ima rad in hrepeni po naši ljubezni. Kadilo pa nam lahko pove še nekaj.
Morda kdo ve, kaj?« vpraša Blaž.
»Pri nas doma imamo prižgano kadilnico za božič, pa na silvestrovo in še na praznik svetih
treh kraljev, da je bolj praznično in slovesno.« 
»In veselo,« doda Luka.
»Prav imata,  zato  se  s  kadilom tudi  v  cerkvi  ustvari  vzdušje  veselja  in  slovesnosti.
Pokažemo pa lahko tudi spoštovanje, zato pri maši kadimo oltar, križ, evangeljsko knjigo,
darove, duhovnika in tudi vernike. Za nas, ki smo v cerkvi, je to posebna čast, kadar nas
duhovnik ali ministrant močno pokadita, saj smo soudeleženi pri Jezusovi daritvi. Zato ni
čudno, da ponesemo vonj kadila še domov, kot je prej povedala Eva.«
»Od danes naprej se ne bom več zmrdoval, ko bom videl kadilnico,« iskreno pove Miha,
»saj me je vonj kadila motil. Zdaj vem, na kaj vse lahko pomislim, ko bom opazoval dim,
ki se dviga proti nebu.«
»In na kaj boš pomislil?« ga vpraša Luka.
»Spomnil se bom, da se kadilo uporablja zato, da je pri maši slovesno in veselo, in da si
Jezus želi, da se naše molitve k njemu dvigale kakor dim kadila.«
                                                                                                                       Po: M. Razboršek, Marija, naša prijateljica


