SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

30. PON
18.h + Ivan Novak
Hijacinta Mariscotti
31. TOR
7.30
za zdravje
Janez Bosko
1. SRE
18.h + Majetič
Brigita Irska
8.h
za duhovne poklice
2. ČET
po maši molitvena ura
Jezusovo darovanje
18.h + Andrej in Rozi Pungeršek
3. PET
17.45 litanije in blagoslov
Blaž
18.h + Jože Lakner
prvi petek
po maši blagoslov sv. Blaža
4. SOB
7.30
v čast Marijinemu srcu
Jožef Leoniški
18.h + Albin Bradeško
5. NED
5. ned. med letom
6. PON
Japonski mučenci
7. TOR
Nivard
8. SRE
Prešernov dan
9. ČET
Apolonija
10. PET
Sholastika
11. SOB
Lurška Mati božja

Krščevanje
bo
v
nedeljo, 5. februarja po
sveti maši ob 10. uri.
Starše
krstnih
kandidatov vabim na
pripravo v ponedeljek,
30. januarja po sveti
maši. S seboj prinesite
otrokov rojstni list,
8.h
za žive in umrle župljane družinsko knjižico in
10.h + Miha Koglar
potrdilo za botre.
18.h + Anton Mali
7.30 + Marija in Alenka Oselj
18.h

Na prvi petek, 3. februarja bom kot običajno
obiskal z zakramenti
bolnike po domovih.

za zdravje

18.h + starše Kokalj in Dovjak
18.h + Zofija Benedičič
18.h + Terlikar

Da, hvala ti, blažena
8.h
za žive in umrle župljane Gospa, da sem jaz tista
12. NED
Bernardka, ki so ji
6. ned. med letom 10h + Valentin Rozman
grozili z ječo, ker sem
Na svečnico bo pri obeh mašah blagoslov sveč
videla tebe. Jaz sem
tista, v katero so zijale
V nedeljo, 12. februarja bo na Kokrici ob 15. uri množice kot v kako
dekanijsko srečanje Župnijskih pastoralnih svetov. redko
žival.
Tista
Srečanje se začne s krajšo molitvijo v cerkvi, nadaljuje Bernardka, da so se ob
pa s predavanjem in pogovorom v spodnjih prostorih.
pogledu nanjo spraVabljeni vsi člani Župnijskega pastoralnega sveta
ševali: »Je to tisto?«
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Nedelja Svetega pisma
Zakaj nedelja
Svetega pisma?

Me želite razveseliti?
Berite Sveto pismo. Sveto pismo
ni narejeno zato, da bi bilo
odloženo na neko polico.
Narejeno je predvsem zato, da se
ga drži v roki, da se pogosto bere,
vsak dan, tako sami, kot v
družbi!
Papež Frančišek
Brati Sveto pismo pomeni
pri Kristusu poiskati nasvet.
Sv. Frančišek Asiški

Blagor žalostnim,
zakaj ti bodo potolaženi.
Blagor lačnim in žejnim pravice,
zakaj ti bodo nasičeni.
Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo
usmiljenje dosegli.
Blagor čistim v srcu,
zakaj ti bodo Boga gledali.
(Mt 5,5–8)

Na drugem vatikanskem koncilu
(1962–1965) so pred vsakim
zasedanjem škofov vsega sveta v
procesiji prinesli Sveto pismo in
ga počastili. Pomemben sad tega
koncila je dogmatična konstitucija
o Božjem razodetju, ki vernikom
zelo priporoča branje Svetega
pisma; spremljati
ga mora
molitev, "da to branje postane
pogovor
med
Bogom
in
človekom".
V duhu tega priporočila so
slovenski škofje na predlog
svetopisemskih
strokovnjakov
leta 1990 zadnjo nedeljo v
mesecu januarja razglasili za
nedeljo
Svetega
pisma.
Spoznavali naj bi vrednost Božje
besede za naše življenje.
Za otroke matere Cerkve je Sveto
pismo "trdnost vere, hrana in
neusahljiv studenec duhovnega
življenja" (Kompendij KKC 24).
Ta nedelja naj bi nas še posebej
spodbudila, da bi redno jemali v
roke Sveto pismo in knjige, ki
nam njegovo vsebino razlagajo.
Silvester Čuk

Bralci božje besede v nedeljo

četrtek, 2. februar: Svečnica

5.2.2017 ob 8. uri:
1. berilo: Mojca Zabret
2. berilo: Špela Sajovic
5.2.2017 ob 10. uri:
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Evita Koželj
12.2.2017 ob 8. uri
1. berilo: Mateja Lavtar
2. berilo: Marinka Delavec
12.2.2017 ob 10. uri
1. berilo: Nik Kranjc
2. berilo: Simon Sobočan
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
5.2.2017: 5. nedelja med letom
Iz 58,7-10; Ps 112,4-5.6-7.8-9;
1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

»Takó naj vaša luč sveti pred
ljudmi, da bodo videli vaša
dobra dela in slavili vašega
Očeta.« (Mt 5,16).
12.2.2017: 6. nedelja med letom
Sir 15,15-20; Ps 119; 1 Kor 2,6-10;
Mt 5,17-37

»Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹,
›ne‹, ›ne‹; kar je več kot to, je
od hudega.« (Mt 5,37)

In glej,
bil je v Jeruzalemu mož,
ki mu je bilo ime Simeon;
bil je pravičen in bogaboječ
in je pričakoval Izraelove
tolažbe in Sveti Duh
je bil z njim. Razodeto mu
je bilo od Svetega Duha,
da ne bo videl smrti,
dokler ne bo videl Gospodovega
Maziljenca.
(Lk 2,25–26)
Sveti Janez Pavel II. Je od leta 1997
želel, da se na ta dan po vsej Cerkvi
obhaja poseben dan posvečenega
življenja, saj je darovanje Božjega Sina
model za vsakega moškega ali žensko,
ki posveti svoje življenje Gospodu. Ta
dan ima trojen namen: najprej hvaliti
Gospoda in se mu zahvaljevati za dar
posvečenega življenja, drugi namen je
prebuditi poznavanje in spoštovanje
tega načina življenja pri vsem Božjem
ljudstvu in tretji namen pa je, povabiti
vse, ki so posvetili svoje življenje zaradi
evangelija, da bi obhajati čudovita dela,
ki jih je v njih storil Gospod.
Po: Benedikt XVI.

V letu birme z birmanci prosimo
za modrost, da bi razlikovali,
kaj je dobro in hudo,
da bi spoznali, kaj je prav.
Greh ni le, če ravnam neljubeznivo,
neljubeznivo
ampak tudi, če gledam samo nase in
zavračam neskončno Božjo ljubezen.
Ni greh, da uživam
uživam lepe stvari
življenja. Pač pa je greh, če jih
napravljam za svojega boga/malika in
jih hočem za vsako ceno doseči.
Ni greh, da dobro zaslužim, temveč je
greh, če blaginja postane moje vse. In če
se bojim, da bom zapravil svoje
življenje, če delim in imam srce za
druge.
Ni greh, če vztrajam pri svojih
pravicah, temveč je greh, če svoje
pravice zlorabljam, če postanem
brezobziren in trdosrčen ali preziram
pravice drugih.
Ni greh, če občutim spolne želje in
vzgibe, temveč je greh, če se pustim
voditi svojim nagonom ali pa druge
uporabim za zadovoljitev svojih
poželenj.
Ni greh, da so mi ljudje nesimpatični,
temveč je greh, če z njimi ravnam,
kakor da niso prav tako kakor jaz
ljubljeni Božji otroci,.
Ni še greh, če kritiziram druge ljudi,
temveč je greh, če to storim prehitro ali
neprijazno in s tem druge ponižam ali
prizadenem.
Ni še greh, če se v meni pojavljajo
zavist, škodoželjnost ali jeza, temveč je

greh, če teh čustev ne skušam premagati
in se jim v svojem ravnanju pustim
voditi.
Ni greh, če govorim o drugih, temveč je
greh, če nepremišljeno ali sovražno
pripovedujem o njih.
Ni greh, da molčim v spornih
situacijah, temveč je greh, če molčim
tedaj, ko so drugi ponižani, obrekovani
ali žrtev laži.
Ni greh, da zaidem v spore, ampak če
namerno izzivam prepir, ne poskušam
drugih, se jim ne posvečam, se ne
spravim.
Ni greh, da moje srce ostaja prazno pri
molitvi, ampak če mi je škoda časa za
molitev ali se sploh ne potrudim, da bi
se odprl Bogu in poslušal njegov glas.
Ni greh, da sem v svoji veri včasih
negotov,
negotov, ampak če se izmikam občestvu
vernikov, če se ne udeležujem redno
bogoslužja, če so mi zemeljske stvari
pomembnejše kakor nebeške.
Ni greh, da snujem načrte za svoje
življenje, ampak če pri tem vera v Boga
ni upoštevana, če me ne zanima več, da
je moje življenje vsak dan v njegovi
Po: Youcat – birma
roki.

8. februar: Kulturni praznik,
Prešernov dan
Kdor jih bere, vsak drugači pesmi moje sodi;
eden hvali in spet drugi vpije: "fej te bódi!"
(France Prešeren)

