ŽUPNIJA KALOBJE
Kalobje 12, 3233 Kalobje, 035 795 044, zu.kalobje@siol.net; TR: SI56 0483 5000 3311 055

OZNANILA 17. - 24. januar 2021
MAŠA
Vabljeni k skupnemu obhajanju sv. maše.
Število sodelujočih je omejeno na eno osebo ali eno družino na 30m2.
ZA OBISK MAŠE SE JE POTREBNO PRIJAVITI V ŽUPNIŠČU!
Vsi prisotni 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.
Obhajilo se prejema samo na roke.
Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
Prepovedano je (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje.
OBHAJILO V CERKVI
Kdor želi prejeti sv. obhajilo izven maše, naj to sporoči v župnišče po telefonu ali e-pošti.
V cerkev vstopajo družina skupaj ali verniki posamično, z razdaljo, z maskami in razkuževanjem rok.
DAROVI ZA CERKEV
Redni prihodki v cerkveno blagajno so usahnili. Zato so toliko bolj dragoceni vaši darovi, ki jih
darujete osebno ali na TR. Bog povrni!
STATISTIKA ŽUPNIJE KALOBJE za minulo leto 2020
KRST
V minulem letu je bilo 16 krstov; 9 fantov in 7 deklic; to je štirikrat več kakor v letu 2019;
7 zakonskih, 1 civilno zakonski, 8 nezakonskih oziroma iz izvenzakonskih skupnosti.
13 krščenih v prvem letu življenja, 2 krščena med 1. in 6. letom starosti in en odrasel.
Dva krsta sta bila odpovedana in preložena na prihodnje leto.
OBHAJILO
V minulem letu je bilo razdeljenih približno 3500 obhajil. Kar je enkrat manj kakor v letu 2019.
Ob prvih petkih v mesecu obhajilo na domu prejema 7 bolnikov ali ostarelih.
BIRMA
Slovesnost sv. birme smo obhajali v Dobju 27. junija 2020. Vseh birmancev je bilo 30, 7 s
Kalobja in 23 iz Dobja.
S posebnim dovoljenjem je bil septembra na Kalobju birman en odrasel kristjan.
POROKE
V letu 2020 ni bilo nobene poroke.
VEROUK
Pri verouku na Kalobju je 30 otrok.
1. r. = 3; 2. r. = 5; 3. r. = 3; 4. r. = 0; 5. r. = 2; 6. r. = 7; 7. r. = 5; 8. r. = 4; 9. r. = 1.
Verouk poučujeta katehistinja Maja in župnik.
POGREBI
Vseh pogrebov je bilo 9. Osem manj kot leta 2019.
Umrlo je 6 žensk in 3 moški.
Najstarejši umrli je bil rojen leta 1928, najmlajši 1966.
4 so umrli brez zakramentov, 5 jih je prejelo zakramente ob prvih petkih ali v bolnišnici ali v
domu za ostarele.
Dva pogreba sta bila klasična (krsta), sedem je bilo žarnih.
Pet pogrebov je bilo brez pogrebne maše in brez udeležbe ljudstva, le v najožjem krogu.

ZUNANJE POSLEDICE EPIDEMIJE
V župniji ni bilo maše z ljudstvom od 13. marca do 9. maja in od 15. oktobra do konca leta. To je
štiri mesece in pol. Zato je statistično manj vernikov pri maši, manj razdeljenih obhajil, manj
naročenih maš … Ker ni nedeljskih maš tudi ni nabirk, s katerimi se krijejo stroški delovanja
župnije. Izven tega so v tem času dar za cerkev namenili nekateri posamezniki ali družine. Tekoče
stroške še pokrivamo.
Zaradi neobičajnih razmer je bila spomladi odpovedana nato pa konec junija izpeljana slovesnost
sv. birme.
Upamo in molimo za to, da bi kmalu lahko bili zbrani pri maši ob nedeljah in praznikih, pogrebih,
pri šmarnicah in župnijskih slovesnostih.
GOSPODARSKI NAČRTI
V letu 2021 bomo obnovili streho na cerkvi v Jakobu. Če bo dovolj denarja, pa tudi na zvoniku.
ZAHVALA
Iskrena zahvala za sodelovanje v življenju župnije: katehistinji, ministrantom, ŽPS, ključarjem,
pevcem, bralcem, čistilcem in krasilcem cerkve, vsem, ki darujete svoj čas in denar za potrebe
župnije; vsem darovalcem za novo streho na cerkvi v Jakobu; vsem, ki darujete za sv. maše; vsem,
ki darujete Bogu svoje skrbi, trpljenje, molitve za blagor župnije in vse Cerkve.
Zahvala najemnikom zemlje, ki obdelujejo cerkveno zemljo.
Zahvala učiteljicam v šoli za vsa obvestila, dogovore in pomoč.
Na tem mestu še posebej zahvala članom PGD Dobje za veliko pomoč ob praznovanju birme in
PGD Kalobje za pomoč ob prazniku Marijinega Imena.
Bog povrni!
MAŠE TA TEDEN

NEDELJA
17. 1.

2. nedelja med
letom

Jakob:
900
Kalobje:
1030

PONEDELJEK
18. 1.

Marjeta

1800

+ Franc, Štefan in Ivan Gračnar

PETEK
22. 1.

Vinko

800

V dober namen za premaganje epidemije

SOBOTA
23. 1.

Henrik

1800

+ Frančiška Romih

NEDELJA
24. 1.

3. nedelja med
letom

Jakob:
900
Kalobje:
1030

+ starši Julijana in Mihael, ter sestra Leopoldina Jagodič
+ Marica in Franc Ožir, ter Mahnetovi in Kešetovi

+ Franc Zidar in za zdravje v družini
+ Ivan, Stanko in starši Bukovšek;
dva Mirka, Drago in Marija Trupej

*

