
LETNO POROČILO Cerkve na 

Slovenskem piše, da se v katoliških 

ustanovah izobražuje več kot 4.000 

mladih: 1613 v vrtcih, 2080 osnov-

nošolcev in srednješolcev ter 401 

študentov. Pod okriljem Cerkve 

delujeta dve fakulteti, 11 študent-

skih in 4 dijaški domovi, 4 gimnazi-

je in 2 osnovni šoli, 10 glasbenih 

šol, 20 vrtcev in 16 domov za osta-

rele. 

Duhovniki so krstili 11.574 

otrok, kar je malo več kot leto pop-

rej. K prvemu obhajilu je pristopilo 

9.669 otrok, pri birmi jih je bilo 

8.598, kar je velik upad od leta 

2007, ko je bilo pri birmi 12.268 

mladih. 2.592 parov je sklenilo cer-

kveno zakonsko zvezo, kar je zgolj 

40% vseh parov, ki so se poročili. 

57% otrok je rojenih parom, ki niso 

poročeni. 

V 32 redovnih skupnostih je 

758 redovnikov in redovnic. Med 

njimi so številčne sestre usmiljenke 

(88), salezijanci (78) in šolske ses-

tre (74). Število novih redovnikov 

in redovnic od leta 2007 upada. 

Takrat je bilo mladih redovnic in 

redovnikov 96, sedaj pa zgolj 52. V 

desetletnem obdobju je redovne 

skupnosti zapustilo 326 članov: od 

tega jih je 266 umrlo, 60 pa izstopi-

lo. 

60,3 let je povprečna starost 

duhovnikov. Ta je leta 2007 znašala 

skoraj 4 leta manj kot sedaj. V letu 

2007 je na duhovnika pripadlo 1374 

vernikov, sedaj pa 1485. Duhovniš-

ki stan so zapustili 3 duhovniki. 

Znotraj Cerkve deluje 131 

zakonskih skupin, 3583 molitvenih in 

850 bibličnih. Verouk obiskuje 

25.667 otrok in 600 srednješolcev. 

Oratorij postaja vse bolj priljubljen. 

Leta 2007 se ga je udeležilo 3.786 

otrok, nazadnje pa 7.943. 

Kljub večinoma negativnim 

trendom so v porastu področja katoli-

škega izobraževanja, vzgoje in social-

nega skrbstva. V preteklem desetletju 

se je število varovancev v domovih 

za ostarele povečalo iz 338 na 1.520. 

Slovenija za svoje vernike 

nameni 5,81 €/prebivalca. S tem se 

nahaja na repu lestvice evropskih 

držav. Največ namenijo na Finskem, 

kar 190 €/vernika. Pod okriljem Cer-

kve poteka tudi skrb za 2901 cerkva 

in znamenj. Obnovo sakralnih objek-

tov je v obdobju med 1992 in 2016 

država sofinancirala le v višini 

18,9%, ostalo so očitno financirali 

verniki oz. Cerkev sama. 

V Cerkvi deluje 51 misijonar-

jev. Pred desetimi leti jih je bilo še 

77. V desetih letih so verniki za misi-

jonarsko akcijo MIVA zbra-

li 3.926.508 €. V zadnjih desetih letih 

so otroci v trikraljevski akciji vsako 

leto zbrali v povprečju 280.104 €. 

Znotraj adventne akcije pa so v pov-

prečju zbrali po 84.416 €. V desetlet-

nem obdobju med leti 2007 in 2018 

so Karitas pomagale več kot 20.000 

družinam. 

OČISTIMO SI ŽIVLJENJE 

 

Naj vaša ljubezen vedno bolj napreduje v spoznavanju  

in vsakršnem dojemanju, 

da boste znali razlikovati, kaj je boljše, 

in boste tako čisti in neomadeževani 

za Kristusov dan. 

(Flp 1,9-10) 

 

Januar je mesec, ko želimo začeti na novo. V svoje življenje želimo vnesti vse 

tiste spremembe, zaradi katerih bomo boljši, uspešnejši, bolj zdravi, srečnejši. Mnogo 

misli in želja izrečemo drug drugemu in mnogo je takih, ki jih sklenemo v sebi in jih v 

novem letu nameravamo začeti živeti drugače. Toda čeprav so sklepi trdni in želje moč-

ne, večino od nas slej ko prej ujamejo pasti vsakdanjika, ustaljenega življenja ter pozna-

nih odnosov in navad, zaradi katerih ugotovimo, da so se svojih sklepov dlje časa držali 

samo najbolj vztrajni. 

A moči za očiščenje nam ne prinese zgolj novo leto, nov dan na novem koledar-

ju, ali čas, ki ga zapišemo z novo letnico. Moč za spremembo najdemo v sebi, ko najde-

mo tisto rezilo, ki v nas zmore razmejiti »zrno od plevela«, »pšenico od ljuljke«, iskreno 

od lažnega, čisto od nečistega, dobro od grešnega. Novost Jezusovega rojstva in prihoda 

med nas je prav v tem, da nam je prinesel takšno ostro rezilo. Rezilo razločevanja je 

zgled njegovega življenja, vse prilike in dogodki, o katerih beremo v besedi evangelija; 

moč za vztrajanje pa ljubezen do Evharistije in molitve. Ko razumemo in sprejmemo, da 

je Jezus prišel z »ognjem« Besede in »mečem« zapovedi, da bi nam prinesel pravo srečo 

in resničen mir srca, potem v sebi najdemo tisto moč, da na svoje življenje pogledamo v 

pravi luči. Takrat se zares lahko ozremo po novem in zmoremo narediti odrešujočo spre-

membo, ki traja. 

Naj novo leto, v družbi z živim Jezusom, zasije v vsem novem in iskrenem, v 

čemer želimo prenoviti svoje življenje. 
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PON 

07. 01. 

Rajmund, duhovnik 7.30 v zahvalo 

18.00 + kranjski upokojenci 

20.00 sestanek misijonskega 

odbora 

TOR 

08. 01. 

Severin, opat 7.30 Ivan in Nada Starič 

18.00 za zdravje 

18.30 priprava staršev in bot-

rov na sveti krst 

SRE 

09. 01. 

Julijan, mučenec 7.30 Angela Konc 

18.00 Ana Hajdukovič 

 

ČET 

10. 01. 

Gregor Niški, škof 7.30 starši Porenta 

18.00 za mir 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

18.30 sestanek Župnijske 

karitas Kranj 

PET 

11. 01. 

Pavlin Oglejski, škof 7.30 Peter Zupan 

18.00 Francka in Rafko Brelih 

10.00 sveta maša v DUK 

18.30 Taizejska molitev 

SOB 

12. 01. 

Tatjana, mučenka 7.30  

18.00 brata in starši Jakopin 

 

NED 

13. 01. 

 

JEZUSOV 

KRST 

8.00 za župnijo 

10.00 1. Jože Drobnič; 

          2. Ljudmila Valič, 30. dan 

19.00 1. Ana Sivec, 30. dan 

          2. Jana Šuštar, 30. dan 

 - krstna nedelja 

10.00 sodelujejo veroučenci  

7. razreda in pojejo  

Kancijanovi otroci 

PON 

14. 01. 

Oton, redovnik 7.30 starši Čebašek 

18.00 Saša Strupi 

 

TOR 

15. 01. 

Absalom, škof 7.30 Anton Hartman, 10. obl. 

18.00 Francka in starši Sagadin 

18.30 seja ŽPS 

SRE 

16. 01. 

Marcel, papež 7.30  

18.00 starši, bratje in sestre Rogelj 

 

ČET 

17. 01. 

Anton, puščavnik 7.30 mož in tast Anton Hartman 

18.00 za notranje in telesno  

zdravje 

17.00 adoracija pred  

Najsvetejšim 

PET 

18. 01. 

Marjeta Ogrska, 

redovnica 

7.30 za zdravje 

18.00 Matej Krevs 

 

SOB 

19. 01. 

Makarij, opat 7.30  

18.00 Franc Fajfar 

 

NED 

20. 01. 

2. NEDELJA 

MED 

LETOM 

8.00 za župnijo 

10.00 1. Janez Kozina; 

          2. Marta Šink, 30 . dan 

19.00 Katja Bavcon in za zdravje 

družine 

 

PON 

21. 01. 

Neža, mučenka 7.30 Nežka Sedej 

18.00  

 

TOR 

22. 01. 

Lavra, devica 7.30 

18.00  

18.30 sestanek zborovodij in 

organistov 

SRE 

23. 01. 

Henrik, duhovnik 7.30 starši Jereb 

18.00 Janez Stenovec 

 

ČET 

24. 01. 

Frančišek Saleški, škof 7.30  

18.00  

17.00 adoracija pred Najsve-

tejšim 

PET 

25. 01. 

Spreobrnjenje apostola 

Pavla 

7.30 Mariji Kraljici za mir na 

svetu 

18.00  

19.00 tečaj priprave na zakon 

SOB 

26. 01. 

Timotej in Tit, škofa 7.30 stari oče, 50. obl. in + Anka 

18.00 starši in Ivan Peternel 

19.00 tečaj priprave na zakon 

NED 

27. 01. 

3. NEDELJA 

MED 

LETOM-  

NEDELJA  

SVETEGA  

PISMA 

8.00 za župnijo 

10.00 Kristina in Franc Pogačnik 

19.00 za Božje varstvo 

16.00 tečaj priprave na zakon 

PON 

28. 01. 

Tomaž Akvinski,  

cerkveni učitelj 

7.30  

18.00  

 

TOR 

29. 01. 

Valerij, škof 7.30  

18.00  

18.30 svetopisemski maraton 

SRE 

30. 01. 

Martina, mučenka 7.30 Miha in Nežka Terkaj 

18.00  

 

ČET 

31. 01. 

Janez Bosko, ustanovi-

telj salezijancev 

7.30  

18.00  

17.00 adoracija pred Najsve-

tejšim 

PET 

01. 02. 

Brigita Irska, opatinja 7.30 Nace Urbiha 

18.00 v čast Srcu Jezusovemu 

- prvi petek 

- dopoldne obhajilo bolnih na 

domu 

17.00 adoracija pred Najsve-

tejšim 

SOB 

02. 02. 

JEZUSOVO  

DAROVANJE -  

SVEČNICA 

7.30 za duhovne poklice 

18.00 Eva Suchy 

- prva sobota 

10.00 ministrantske vaje 

NED 

03. 02. 

4. NEDELJA 

MED 

LETOM  

8.00 za župnijo 

10.00 Rudi Gašperin 

19.00  

- nabirka 5 EUR 


