STATISTIČNI PREGLED ŽUPNIJE ZA LETO 2018
Ko se ob novem letu oziramo nazaj na preteklo leto, naj nas duhovna in pastoralna
podoba župnije vzpodbuja, da bomo še bolj zavzeto živeli svoje krščanstvo.

KRSTI
V letu 2018 je v naši župniji bilo krščeni 31 otrok, v prejšnjem letu 33. Od tega je bilo
12 fantkov in 19 deklic. Iz zakonskih skupnosti, ki so sklenile tudi cerkveno poroko, je
bilo krščenih 10 otrok, iz civilnih zakonov 6 in v nezakonskih skupnosti kar 15 otrok.
Krst je temeljni zakrament krščanskega poklica, zato ne sme biti samo folklorno
dejanje, ampak zavestna odločitev staršev, da bodo otroku s tem podarili krščanske
vrednote. Za našo dekanijo skupna priprava na krst prvega otroka v družini vsak
mesec poteka pri Sv. Jožefu nad Celjem. Zato je prav, da se za krst čimprej prijavite,
da potem morete opraviti še pripravo.

POROKE
V župniji je bilo sklenjenih 5 zakonov, v prejšnjem letu 3.
Ko zaročenca skleneta zakonsko skupnost, naj se zavedata, da je to velik božji dar.
Toda v današnji družbi vedno več parov živi v izven zakonskih zvezah, brez
poročnega blagoslova in zakramenta. Mnogim poroka ne pomeni več zvestobo do
groba, zato tudi toliko ločitev. Da bi mladoporočenca z vso odgovornostjo mogla
začeti skupno življenje je prav, da pred poroko opravita tečaj za zakon, ki ga za našo
dekanijo imamo vsak mesec pri Sv. Jožefu nad Celjem.

POGREBI
V župniji je bilo 87 cerkvenih pogrebov, prejšnje leto 78. Med temi je bilo 34 moških
in 53 žensk. Med umrlimi je kar 79 takih, ki so umrli brez zakramentov.
Najstarejši med umrlimi je bil MILAN MIHELIČ, star 99 let, med ženskami pa je
najstarejša umrla ROZALIJA ŠOLN stara 97 let.
Bistveni del pogreba je sveta maša zadušnica, pri kateri se najlepše zahvalimo za
življenje pokojnih in prosimo za njihovo večnost. Zato pri pogrebih ne delajmo
pompa, ampak s spoštljivo molitvijo spremljajmo naše rajne v večnost. Prav je, da
na mesto množice cvetja in sveč raje darujemo v dobre namene in za sv. maše, kar
je po mnogih župnijah že zelo v navadi, v naši župniji pa je tega še zelo malo.
Naša krščanska dolžnost je, da skrbimo za bolne, ostarele, trpeče in umirajoče.
Moralno dolžnost imamo, da jim vsaj ob velikih praznikih priskrbimo zakramente, da
bodo pogumno prenašali bolečine in preizkušnje.

OBHAJILA
V naši župniji je bilo razdeljenih okoli 48 000 obhajil.
Sv. maša je v polnosti darovana takrat, kadar pri njej sprejmemo sv. obhajilo, vendar
ne za vsako ceno. Prejmimo ga, če smo zares duhovno pripravljeni, da k obhajilu ne
bi hodili le, ker pač tudi drugi gredo. Prav je, da pri tem ne pozabimo na spravo z
Bogom pri sv. spovedi.
Ko stopamo v novo leto, smo lahko Bogu res hvaležni za vse kar smo v preteklem
letu prejeli in doživeli. Vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali v našem
župnijskem življenju, se iskreno zahvaljujemo.
Vsem skupaj voščimo in želimo, da bi leto, ki je pred nami, bilo zares mirno,
zdravo, ustvarjalno, predvsem pa blagoslovljeno.

