SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
31. PON
sv. Silvester
1. TOR
Marija Božja mati
2. SRE
sv. Bazilij Veliki
3. ČET
Jezusovo ime
4. PET
sv. Angela Folinjska
5. SOB
sv. Emilijana,Milena

17.h + Dragica Brezar, 30. dan
9.h + Franc, Marija Debeljak
17.h + Angela Škofic
18.h + Slavka Bozovičar
18.h
18.h
7.30
18.h

6. NED
sv. trije kralji

8.h
10.h

7. PON
sv. Zdravko

18.h

8. TOR
sv. Severin Noriški
9. SRE
sv. Hadrijan
10. ČET
sv. Gregor Niški
11. PET
sv. Pavlin Oglejski
12. SOB
sv. Tatjana
13. NED
Jezusov krst

OZNANILA

Krščevanje
bo
na
nedeljo
Jezusovega
za duhovne poklice
krsta, 13. januarja.
Starše krstnih kandiv čast Svetemu Duhu
datov vabim na krstno
pripravo v ponedeljek,
v zahvalo in priprošnjo 7. januarja po sveti
+ Franc in Marija Robljek
maši.
za žive in umrle župljane S seboj prinesite otrokov
+ Jože Jordan, obl.
rojstni list, družinsko
knjižico in potrdilo za
+ Primož Strniša
botre.

30. december: Sveta družina

7.30 + Ivan Jan
in Leon Petrevčič

Na prvi četrtek bo po
sveti maši molitvena ura
in češčenje najsvetejšega
18.h + Pavla Finžgar, 30. dan
do 19.30. ure.
Na prvi petek, 4.
18.h + Marija Oman
januarja
bom
kot
običajno
obiskal
z
18.h + Klemen
zakramenti bolnike in
in starše Srebotnjak
ostarele po domovih.
Zadnji dan koledar18.h + starše Terlikar
skega leta bo po sveti
maši
evharistični
8.h
za žive in umrle župljane blagoslov in zahvalna
10h + Janez in Nada Sitar
pesem.
V teh dneh vas obiskujejo Doma obhajamo drugi
koledniki. Darove, ki jih bodo sveti večer.
zbrali, bodo položili k jaslicam
na
praznik
Gospodovega Tretji sveti večer je
razglašenja pri sveti maši ob 10. pred praznikom Gospouri. Takrat prinesite svoje darove
dovega razglašenja v
tudi veroučenci.
Naslednji dan je spet redni soboto, 5. januarja.
verouk.
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Po treh dneh
so ga našli v templju.
Tam je sedèl med učitelji,
jih poslušal in vpraševal.
In vsi, ki so ga slišali, so strmeli
nad njegovo razumnostjo
in njegovimi odgovori.
Ko sta ga zagledala,
sta bila presenečena
in njegova mati mu je rekla:
»Otrok, zakaj si nama tako stóril?
Tvoj oče in jaz sva
te žalostna iskala.«
Dejal jima je:
»Kako da sta me iskala?
Mar nista vedela, da moram biti
v tem, kar je mojega Očeta?«
(Lk 2,45–49)

Upam, da vas danes, na nedeljo, na
praznik svete Družine navdaja
veselje, veselje vsakega nad svojo
družino. Upam, da ste v tem prazniku
družine ponosni na svojo družino,
vsak na svojo ženo, na svojega
moža, na svoje otroke, otroci na
svoje starše. Ne zaradi tega, ker so
vaše družine idealne, ne zaradi tega,
ker bi bile naše družine popolne, pač
pa zaradi tega, ker si prizadevamo za
to, da bi bili naklonjeni drug drugemu,
da bi sprejemali drug drugega in da
bi v tej odprtosti za življenje, v
odprtosti za sočloveka izpolnjevali
Božjo voljo.
Zelo potrebno in primerno je, da se v
razmišljanju o svoji družini ozremo v
Sveto družino, v njeno resničnost, da
se ozremo v njen Nazaret, v njen
Betlehem, v ves tek njenega
življenja. Spoznali bomo, da nam je
Sveta družina dosti bliže, kot
običajno mislimo, ali pa lahko
pogledamo še z druge strani – smo
tudi mi veliko bliže Sveti družini, kot
običajno sodimo.
Po: S. Zore, cerkev sv. Nikolaja

Našim krščanskim družinam
manjkata predvsem dve stvari,
ki pa sta med seboj
tesno povezani:
pogovor med zakoncema
in pogovor z Bogom.
(Vital Vider)

Bralci božje besede:

DRUŽINA

sobota 5.1.2019 zvečer:
1. berilo: Jakob Oblak
2. berilo: Ana Vodovnik

Družina igra pomembno vlogo v
življenju vsakogar izmed nas. Iz
zdravih
družin
izhajajo
zdrave
osebnosti. Vsaj na splošno je tako.
Zdravje naroda je odvisno od zdravih
družin, propad naroda pa se začenja s
propadanjem družine. Cerkev se tega
zaveda. Ker nam želi samo dobro,
postavlja pred nas vzor, ki naj bi se po
njem zgledovali – to je nazareška
družina.
Ob vsem tem pa družina ni vrednota, ki
bi se ji moralo vse drugo ukloniti. Nad
njo je človek, oseba, posamezni član
družine. Zaradi njega je družina
ustanovljena, njemu mora omogočati,
da v njej uresniči samega sebe.
Mož se uresničuje v ljubezenski
povezavi z ženo, po naravi je k njej
naravnan, v njej najde svojo dopolnitev.
Žena uresničuje svojo ženskost v
ljubezenski povezavi z možem. Nanj je
naravnana in v njem najde svojo
dopolnitev.
Oba se uresničujeta ob otrocih, ki jih
porajata in vzgajata. Nanje je
naravnana
njuna
telesnost
in
duševnost, v njih se dopolnjuje njuna
oseba in skupna rast.
Otroci se uresničujejo ob starših. Iz
njihove ljubezni se porajajo, ob njihovi
skrbi odraščajo, ob njihovi zrelosti
dozorevajo. Uresničujejo pa se tudi v
medsebojnih odnosih. Človek je
družbeno bitje in že od malega se mora
uvajati v skupnost.
Jožef se je dopolnjeval ob Mariji, Marija
ob Jožefu, oba ob Jezusu. Jezus pa je
ob njima napredoval v modrosti,
starosti in milosti. Lepšega vzora
Cerkev ljudem ne bi mogla ponuditi.

6.1.2019 ob 8.00
1. berilo: Ljubo Tomažič
2. berilo: Špela Sajovic
6.1.2019 ob 10.00
1. berilo: Smiljan Hude
2. berilo: Evita Koželj
sobota 12.1.2019 zvečer:
1. berilo: Tadeja Vodnik
2. berilo: Patrik Turuk
13.1.2019 ob 8.00
1. berilo: Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič
13.1.2019 ob 10.00
1. berilo: Tim Pogačnik
2. berilo: Juš Grah
Nedeljska in praznična
Božja beseda:
6.1.2019: Gospodovo razglašenje
Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-11.12-13;
Ef 3,2-6; Mt 2,1-12

Ko so pa zagledali zvezdo, so se
silno razveselili. (Mt 2, 10)
13.1.2019: Jezusov krst
Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10;
Apd 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22

»Jaz vas krščujem v vodi, pride
pa močnejši od mene, on vas bo
krstil v Svetem Duhu in ognju«
(Lk 3,16)

SPREMLJAJ NAS V NOVEM LETU

Po: Beseda da Besedo

Gospod, tebi zaupamo našo ljubezen
s prošnjo, da bi nikoli ne zamrla.
Bodi ti njen neusahljivi izvir,
da si bo vsakdo od nas prizadeval
ljubezen podarjati, ne pa zahtevati,
da bo raje dajal kot pa sprejemal.
Naj nas dnevi radosti ne opijejo,
da bi postali brezčutni za vse
okrog nas.
Naj nas dnevi bridkosti ne potlačijo,
temveč še okrepijo našo ljubezen.
Gospod, ti si Življenje,
daj, da se ne bomo nikdar
zapirali življenju,
ki naj bi se rodilo iz naše ljubezni.
Gospod, ti si Resnica,
daj, da nikdar ne bomo zatajili resnice,
da bodo naši medsebojni odnosi iskreni.
Gospod, ti si Pot,
daj, da ne bi omagovali na svoji poti,
ampak bi z roko v roki šli tebi naproti.
Gospod, dal si nam Marijo, svojo Mater:
ona je bila vedno zvesta,
močna in blaga.
Naj bo varuhinja naše družine
v tem letu, ki ga danes začenjamo.
Njena zvestoba, njena moč,
njena blagost
naj nas ohranja zveste, močne in blage
zdaj in vselej.
Amen.
Po: Zakladnica molitve, s. Emmanuelle

Molitev in služenje za leto 2019
Molitveni namen za mesec januar:
Da bi mladi ljudje sledili
Marijinemu zgledu in se odzvali
Gospodovemu povabilu, naj veselje
evangelija posredujejo svetu.
»Dragi mladi, ko nas Bog kliče po
imenu, je to znamenje našega
velikega dostojanstva v Božjih očeh
in njegove ljubezni do nas. Bog
vsakogar od vas kliče po imenu. Vas
vse Bog nagovarja s »ti«, dragoceni
ste v njegovih očeh, vredni
spoštovanja in ljubezni.« (Iz 43,4) …
»Vi mladi morate čutiti, da nekdo
resnično verjame v vas: vedite, da
vam papež zaupa, da vam Cerkev
zaupa! In tudi vi zaupajte Cerkvi!«

Verski tisk
V Cerkvi na Slovenskem imamo
danes kar celo paleto kvalitetnega
verskega tiska, ki nam omogoča ne le
dobro informiranost o življenju
Cerkve pri nas in po svetu. Kar se mi
zdi, da daje poseben pomen verskemu
tisku, je zelo širok izbor vsebin, ki
nam pomagajo pri iskanju odgovorov
na življenjska vprašanja, pomagajo
nam poglabljati versko znanje, veliko
je tudi vsebin, ki pripomorejo k
duhovnemu poglabljanju, nekatere
revije pa nam lahko služijo tudi kot
zelo dober pripomoček pri molitvi.
Lepo ste povabljeni, da preko
poverjenikov obnovite naročnino
vsaj na Družino in Ognjišče.

