MAŠNI NAMENI
PON 4. 1.

18.00

+ Rudolf Krevl, obl. (sv. Marija)
2. nedelja po božiču, 3. 1. 2016, št. 248.

za srečno vrnitev in zdravje
Rigobert
TOR 5. 1.

18.00

+ Leopoldina Lipovšek (sv. Marija)
+ Marija in Vincenc Prosenc

Emilijana
SRE 6. 1.

18.00

Gospodovo

+ trboveljski duhovniki (sv. Marija)
http://www.jw.org/sl/publikacije/knjige/jezus

+ Alojzij Zavšek

»BESEDA JE BILA BOG« (Jn 1,1)

razglašenje
ČET 7. 1.

18.00

pokojni iz družine Pečjak
Znameniti prolog (predgovor) Janezovega evangelija nam postreže s

Rajmund

za duhovne poklice

Besede. Ko Bog Oče izreka Besedo, v Svetem Duhu nastane novo

Penjafortski
PET 8. 1.

poročilom o Besedi, ki je Bog. Ničesar kar obstaja, ne bi bilo brez

18.00

+ Ciril in starša Lanišnik

stvarjenje. V božičnem času še posebej razmišljamo o Besedi, ki se je
učlovečila in se naselila med nami. Pravzaprav nas vsaka molitev

Severin

+ Franc Cencelj

Beseda, Jezus Kristus, v naši sredi. Bog ne bi mogel najti boljšega

Noriški
SOB 9. 1.

»Angel Gospodov«, ki jo molimo trikrat na dan, spominja, da je

18.00

+ Marjan Drobež, obl.

načrta, kot je ta, da se spusti na raven človeka in, da postane z njim

za duhovne poklice

Bog s človekom v vsakršni življenjski situaciji: od doživljanja

Hadrijan
NED 10. 1.

8.00

Jezusov

10.00

za srečno pot in srečno vrnitev (sv. Marija)
za žive in pokojne farane

krst

popolnoma domač. Kaj pomeni biti domač človeku? To pomeni, da je
največjega

veselja,

do

doživljanja

največje

agonije.

Z

Božjim

učlovečenjem postane vsaka življenjska situacija človeka za Boga
popolnoma domača. Od človeka pa je odvisno ali bo lastno besedo
jemal tako resno, kakor Bog jemlje Božjo besedo. Beseda človeka
pomeni, da človek brez vsakih zadržkov predstavi Bogu resnico o
samem sebi, ne glede na to, če je ta še tako kruta in boleča. Bog ne

Ž.u. Trbovlje-sv. Martin, Trg Franca Fakina 31, 1420 Trbovlje; tel.:
030409426; odgovarja: mag. Amadej Jazbec, župnik

more

odrešiti

le

človekove

hinavščine,

katera

je

okronana

olepševanjem samega sebe. Tega pa je tudi med kristjani veliko.

z

PASTORALNA STATISTIKA 2015

AKTUALNI DOGODKI

Krsti: V preteklem letu smo imeli 17 krstov, kar je za 11 več kot v letu

Nabirka: Na božič ste darovali pri sv. Martinu ob 0.00 264,40 € in ob

2014. Krščenci: Ana Kočar (zakonska), Sofija Marodi (zunajzakonska),

10.00 422,98 € in pri sv. Mariji ob 18.00 (24. 12.) 219,20 € in ob

Blaž Hočevar (zakonski), Kevin Alauf (izvenzakonski), Zala Finžgar

8.00 432,00 €. Na štefanovo ste darovali pri sv. Katarini 142,12 €. Na

(zakonska), Kaja Bremec (zunajzakonska), Miha Ikica (civilnozakonski),

praznik Svete Družine ste darovali pri sv. Martinu 266,16 € in pri sv.

Tisa Kastelic (civilnozakonska), Žan Kršlin (zunajzakonski), Emanuel

Mariji 278,48 €. Bog povrni!

Jurjevič (nezakonski), Karel Šneberger (zakonski), Aleks Jeretina

Prvi dnevi v tednu: Prvi petek pade na novo leto, zato bom obiskoval

Kotnik (zunajzakonski), Mark Jeretina Kotnik (zunajzakonski), Eva

bolnike naslednji petek, 8. 1. Če kdo ve, da bi še kdo želel obisk

Kotnik (zunajzakonski), Tinkara Medvešek (zakonska), Marijan Škerbic

duhovnika naj mi to, prosim, sporoči. Ta mesec v bolnici ne bo svete

(krst v sili).

maše, zaradi praznika Gospodovega razglašenja.

Poroka: V preteklem letu nismo imeli porok, zadnja poroka je bila

Dom upokojencev: Sveta maša bo v petek, 15. 1. ob 10.00.

avgusta 2014.

Adventna akcija: Otroci so pri verouku prejeli adventne koledarje, kjer

Pogrebi: V preteklem letu smo imeli v obeh župnijah 70 krščanskih

v akciji »Otroci za otroke«, molijo in zbirajo denar za otroke v stiski.

pogrebov, kar je 5 več kot leta 2014. Če želi kdo videti imena

Škatlice z darovi naj prinesejo k sveti maši pri sv. Mariji na praznik

pokojnih, lahko dobi na vpogled mrliško knjigo. Vsako leto pa imamo

Gospodovega razglašenja, 6. 1. ob 18.00. Darove naj položijo k

zapisana imena pokojnih v računalniški projekciji pri molitvi za rajne,

jaslicam. Zaradi praktičnih razlogov starše naprošam, da kovance

1. 11., v cerkvi sv. Martina.

zamenjajo za bankovce.

Veroučenci: V letošnjem veroučnem letu je k verouku vpisanih 78

Božični koncert: V soboto, 9. 1., po sveti maši, bo v cerkvi sv. Martina

veroučencev. Lansko veroučno leto je bilo vpisanih samo 69

božični koncert, pod vodstvom Aljaža Bastiča. Ta dan bo sveta maša

veroučencev, Večje število veroučencev za letošnje leto je posledica

pri sv. Martinu ob 18.00.

tega, da bomo imeli letos birmo, kar pomeni, da imamo tudi deveti

Blagoslov otrok: V nedeljo, 10. 1., na praznik Jezusovega krsta, bo

razred.

med sveto mašo, ob 10.00, blagoslov otrok. Na ta dan tudi

Gospodarstvo: V letu 2015 je imela župnija sv. Martin 22.685,43 €

končujemo božični čas in začenjamo čas med letom.

prihodkov in 27.482,52 € odhodkov. V prihodke so zajete nedeljske

Januarski večeri: »Januarski večeri« bodo potekali zadnje tri petke in

in praznične nabirke ter darovi posameznikov za potrebe župnije.

sobote v januarju, kar pade na 15., 16., 22., 23., 29. in 30. januar.

Večji izdatki: kurilno olje 3.482,17 €; elektrika 3.062,68 €; dajatve

Podroben razpored in opis predavanj je na razpolago v zgibanki.

škofiji 3.174,51 €. Župnija sv. Marija je imela 19.016,29 € prihodkov
in 15.606,75 € odhodkov. Večji izdatki: dajatve škofiji 3.020,00 € in

MISEL TEDNA

kurjava 2.030,24 €. Ostali izdatki v obeh župnijah so razdrobljeni v
manjše vrednosti. Če kdo želi podrobnejši pogled v poslovanje
župnije, lahko dobi na vpogled blagajniško knjigo.

»Modrost poveličuje sama sebe, sredi svojega ljudstva se
hvali.« (Sir, 24,1).

