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2. NEDELJA PO BOŽIČU, 5. 1. 2020 

 

NEKATERI GODOVI  
 

PONEDELJEK: GOSP. RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI  
Četrtek:  Pij IX., papež         
Petek:  Gregor Niški, škof in cerk. učitelj             
Sobota: Pavlin Oglejski, škof                                
NEDELJA: JEZUSOV KRST  
   

SVETE MAŠE 
 

NEDELJA (5.1.)  ob   9h: Za farane 
PONEDELJEK – SV. 3 KRALJI  ob 17h: Po namenu     
Torek, sreda    ob   7h: Po namenu  
Četrtek    ob 17h: Po namenu    
                               Molitev pred Najsvetejšim 
Petek, sobota  ob   7h: Po namenu   
NEDELJA (12.1.)         ob   9h: Za farane 

 

• Nocoj bo tretji sveti večer pred praznikom svetih treh kraljev ali G.  razglašenja. 
Ponovno blagoslovimo jaslice, domove in gospodarska poslopja. Na podboj vhodnih 
vrat pa napišimo s kredo 20 G+M+B 20. 

• Misijonski dan otrok bo jutri, na praznik svetih treh kraljev. Pridite k večerni sv. 
maši, otroci pa prinesite hranilnike pred Jezusa v jaslice po zgledu svetih treh kraljev 
z darovi za uboge otroke po svetu.  

• Srečanje dekanijske mladine bo v soboto 11. januarja ob 19.00 v župniji Trata - 
Gorenja vas. Predstavili bodo lansko romanje mladih v Francijo (Cluny, Taize) in 
romanje v Niš, ki ga za letošnji avgust pripravlja kapucinski brat Jaro. Mladi 
povabljeni! 

• Na velikonočni ponedeljek, 13. aprila ob 17. uri bo pri nas imel zaključek češčenja 
nadškof Stanislav Zore. Ker ne bo tukaj birme, bo to njegov pastoralni obisk naše 
župnije. 

• Birma bo v soboto, 25. aprila ob 10. uri v Gorenji vasi. K tej birmi bo pristopilo tudi 
7 kandidatov iz naše župnije. 

• Prvo obhajilo bo v nedeljo, 10. maja ob 10. uri v Gorenji vasi. K Gospodovi mizi 
bodo prvič pristopili tudi štirje otroci iz naše župnije. 

• Bog povrni za darove novoletne nabirke. 
 
 
 

NEKAJ PODATKOV ZA LETO 2019 
 

Krsti: V preteklem letu sta bila dva krsta, en deček iz cerkvenega zakona in ena 
deklica iz izvenzakonske skupnosti, ki je bila krščena v Gorenji vasi. 
Poroke: v letu 2019 je bila ena poroka.  
Umrli: Dva moška. Oba sta bila previdena z vsemi zakramenti.  
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Osnovnošolski verouk obiskuje 31 veroučencev v Gorenji vasi. 
Nedeljsko mašo je obiskovalo v povprečju 92 faranov. Od tega 27 moških, 38 
žensk in 27 otrok. 
 
 

Deset Božjih zapovedi 

1.  Veruj v enega Boga. 

2.  Ne skruni božjega imena. 

3.  Posvečuj Gospodov dan.. 

4.  Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro     na   zemlji. 

5.  Ne ubijaj. 

6.  Ne nečistuj. 

7.  Ne kradi. 

8.  Ne pričaj po krivem. 

9.  Ne želi svojega bližnjega žene. 

10. Ne želi svojega bližnjega blaga. 

 

Pet cerkvenih zapovedi 

1. Posvečuj zapovedane praznike. 

2. Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. 

3. Posti se zapovedane postne dni. 

4. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto in vsaj v velikonočnem času 
prejmi sveto Rešnje telo. 

5. Sklepaj zakon po cerkvenih določbah. 


