
 

 

V E Z I  Ž U P N I J E  B E S N I C A  

1. januar 2022                                                                                                         Številka 1, leto XXIX 
________________________________________________________________________________________________ 

 

VOŠČILO 
 
Spoštovani farani, starši veroukarjev, člani in članice zakonskih in ostalih skupin, sodelavci, prijatelji ter 
vsi ljudje dobre volje, smo v prazničnem času, ki ga po eni strani določajo bogate osvetlitve po ulicah 
krajev ter ob privatnih domovih, različne nakupovalne ponudbe ter določena javna druženja, seveda ob 
upoštevanju ukrepov za omejevanje širjenja virusa, po drugi strani pa naj bi si ravno v teh dneh tudi zno-
traj družin vzeli več časa drug za drugega in tako naredili skupni čas še bolj prijeten in bogat.  
Predvsem osebne pozornosti naj krojijo veselje do skupnega bivanja, ponovno pa vzljubimo tudi Božjo 
navzočnost, o kateri govori božično praznovanje, ter se veselimo dejstva, da On želi biti z nami ves čas.  
Vsem želim lep vstop v novo leto 2022 ter veliko sreče, osebne izpolnitve in veselja v družbi ljudi, ki jih 
imate radi ter jih spoštujete. Želim tudi obilje telesnega, duševnega in duhovnega zdravja ter se zahvalju-
jem za sodelovanje in pozornost. 

Igor Jereb, župnik 
 

Beseda je postala človek – Bog prihaja med ljudi 

Dejstvo je, da za polno življenje potrebujemo navzočnost bližnjih: njihov čas, ljubezen, besedo vzpodbu-
de, tolažbe, sočutja. Potrebujemo dejansko navzočega človeka. In tu je razlog, zakaj se je Bog učlovečil. 
Da bi ostal z nami, da beseda ne bi ostala hladna, nepoznana, zgolj nekje napisana ali slišana, pa ne ude-
janjena. A ne smemo spregledati tudi naslednjega dejstva, ki nam ga predoča evangelist Janez: »Beseda 
je prišla med svoje, a je niso sprejeli.« Še danes prihaja med nas. Pa tega Jezusa, mi, ki smo njegovi, re-
snično sprejmemo? Danes, tukaj in zdaj moramo sprejeti to učlovečeno Besedo in jo ponesti na svoje 
domove, v svoje družine in jo udejanjiti. Ne more se nam zgoditi, da ostanemo sami, saj vsak dan prihaja 
med nas: po zakramentih, Božji besedi, ljudeh okrog nas … Le sprejeti jo moramo. 

Izdala Župnija Besnica, Na Vidmu 35, 4201 Zg. Besnica; Odgovarja Igor Jereb, župnik; zupnija.besnica@rkc.si; 04 250 31 77;  



 

 
  JANUAR 

1 
SOBOTA 

MARIJA, BOŽJA MATI 
NOVO LETO - dan miru 

800 ++ Milan, Janez, Andrej (32 obl.) 
 

JANUAR 
2 

NEDELJA 

2. nedelja po BOŽIČU 700 za farane 

1000 + Marija Bešter (Mojca Bešter) 

JANUAR 
3 

PONEDELJEK 

sv. Genovefa Pariška 

ni verouka 

1900 za zdravje, + Frančiška Zeni 

JANUAR 
4 

TOREK 

sv. Rigobert, opat 700 (po namenu)* 

JANUAR 
5 

SREDA 

sv. Rogerij, redovnik 1830 češčenje Najsvetejšega 

1900 (++ Janez in Katarina Knific ter Metka Jarc,  

          + Emilija Papler, 7. dan)* 

 
 

JANUAR 
6 

ČETRTEK 

 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

SV. TRIJE KRALJI 

1900 + Marija Tratnik 

Otroci prinesejo darove za Adventno akcijo ter 
morebitne darove za Trikraljevsko akcijo 
(izvedbe TKA letos žal ne bo) 

JANUAR 
7 

PETEK 

sv. Valentin, škof 

prvi petek 

1900 ++ Marija, Janez in Ivan Likozar 

JANUAR 
8 

SOBOTA 

sv. Severin Noriški, opat 

prva sobota 

1900 (+ Janko Kalan, obl., za zdravje)* 

 OBHAJANJE STAREJŠIH od 900 naprej 

JANUAR 
9 

NEDELJA 

JEZUSOV KRST 700 za farane 

1000 ++ Jereb in Trebar 

JANUAR 
10 

PONEDELJEK 

sv. Viljem, škof 

verouk 

1900 ++ Lovro in Slavko Udir,  
         + Jože Klemenčič (Martinškov) 

JANUAR 
11 

TOREK 

sv. Pavlin Oglejski II., škof 700 ++ Lovro in Slavko Udir 

JANUAR 
12 

SREDA 

sv. Tatjana, mučenka 1830 češčenje Najsvetejšega 

1900 + Vili Udir 

JANUAR 
13 

ČETRTEK 

sv. Hilarij, škof in c. učitelj 700 + Slavka Šubic 

JANUAR 
14 

PETEK 

sv. Odon, prior 

 

1900 + Vida Jereb (Šoštarjevi) 

JANUAR 
15 

SOBOTA 

sv. Absalom, koprski škof 1900 Šemnovi 

JANUAR 
16 

NEDELJA 

2. nedelja med letom, 

nedelja verskega tiska 

700 za farane 

1000 + Marija Udir, obl. 



 

   JANUAR 
17 

PONEDELJEK 

sv. Anton, puščavnik 1900 ++ Franc in Alojzija Leben, obl.,  

         ++ duhovniki, ki so delovali v Besnici 

JANUAR 
18 

TOREK 

sv. Marjeta Ogrska, dominikanka 700 za nove duhovniške in redovniške poklice iz 
      naše župnije 

JANUAR 
19 

SREDA 

sv. Makarij Aleksandrijski, opat 1830 češčenje Najsvetejšega 

1900 + Štefan Cmrečnjak 

JANUAR 
20 

ČETRTEK 

sv. Fabijan, papež in mučenec 700 (po namenu)* 

JANUAR 
21 

PETEK 

sv. Agnes, devica in mučenka 1900 ++ Dani in Silva Zupan ter Nežka Jagodic 

JANUAR 
22 

SOBOTA 

sv. Vincencij, diakon in mučenec 1900 + Ivan Pavec 

JANUAR 
23 

NEDELJA 

3. nedelja med letom, 

nedelja Božje besede 

700 za farane 

1000 + Peter Papler, obl. in ++ Žnidarjevi 

JANUAR 
24 

PONEDELJEK 

sv. Frančišek Saleški, škof 1900 ++ Lovro in Slavko Udir,  

         + Franc Katrašnik, god 

JANUAR 
25 

TOREK 

Spreobrnitev apostola Pavla 700 ++ Lovro in Slavko Udir 

JANUAR 
26 

SREDA 

sv. Timotej in Tit, škofa 1830 češčenje Najsvetejšega 

1900 (za Božji blagoslov v življenju, + Emilija Papler, 30. dan)* 

JANUAR 
27 

ČETRTEK 

sv. Angela Merici, devica 700 (po namenu)* 

JANUAR 
28 

PETEK 

sv. Tomaž Akvinski,  
cerkveni učitelj 

1900 ++ Oretovčevi 

JANUAR 
29 

SOBOTA 

sv. Valerij, škof, 
DAROVANJE 

1900 za vero in veselje do življenja 

JANUAR 
30 

NEDELJA 

4. nedelja med letom, 
DAROVANJE 

700 za farane 

1000 ++ Ivanka in Slavko Zeni 

JANUAR 
31 

PONEDELJEK 

sv. Janez Bosko, duhovnik 1900 + Vida Jereb (Šoštarjevi), + Marjan Sušnik, obl. 

* Hvala za mašne namene. Lahko jih naročate za meseca februar in marec. 
* Birmanski kandidati in kandidatke naj se pripravljajo na pogovor (izpit), ki ga bom z vsakim od njih in njegovimi starši 
imel v začetku meseca februarja (najverjetneje 5.2.2022 čez cel dan). 
* Do nedelje, 30.1., naj bodoči birmanci in birmanke izberejo botre ter pridobijo tudi potrdila o njihovi ustreznosti. 
Potrdila bodo oddali omenjeno nedeljo med sv. mašo ob 1000. Če bo pa kdo izbral botra ali botro iz naše župnije, naj 
pridejo botri na pogovor k meni dovolj zgodaj, da bodo bodoči birmanci zagotovo do omenjene nedelje vedeli, ali je 
izbrani/a ustrezen/na za sprejem poslanstva botrstva.  



 

  

 

Izroči svojo pot Gospodu, zaupaj 

vanj, in skrbel bo zate. 

Bog je ljubezen. 


