SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

28. PON
18.h + Pavla in Stanko Dolžan
sv. Tomaž Akvinski
29. TOR
7.30 + Janez in Angela Oselj
sv. Konstancij
30. SRE
18.h + družina Tomažič
sv. Hijacinta Marisc.
18.h + Tončka Arnež, 30. dan
31. ČET
za duhovne poklice
sv. Janez Bosko
po maši adoracija do 19.30 ure
1. PET
18.h + Anica Pernuš
sv. Brigita Irska
in sorodniki
9.h + Ivan Novak
2. SOB
18.h + družini Rakovec
Jezusovo darovanje
in Arnež
3. NED
8.h
za žive in umrle župljane
4. ned. med letom 10.h + Jože Lakner
sv. Blaž
4. PON
18.h + Franc Miklavčič
sv. Jožef Leoniški
5. TOR
7.30 + Tine Snedic
sv. Agata
6. SRE
18.h
v priprošnjo
japonski mučenci
Lojzetu Grozdetu
7. ČET
18.h + starše Barle
sv. Nivard
8. PET
18.h + Zofka Benedičič
Prešernov dan
9. SOB
18.h + Albin Bradeško
sv. Apolonija
8.h
za žive in umrle župljane
10. NED
10h + Ivan Učakar
5. ned. med letom
in družina Eržen
Drugje se bodo opravile svete maše:
6 maš za Tončko Arnež, 3 maše za Angelco Škufca ter
za Helen in Joe Hud. Za Tončko Arnež so darovali za
sveto mašo: sošolki in Magdalena Varl.
V soboto, 2. februarja, na svečnico bo
pri maši ob 9. uri blagoslov sveč in
voska za bogoslužje. Prinesite k
blagoslovu tudi svečko za vaše domove.

Ustvarjalci katoliškega
tednika Družina bodo
pri
nas
predstavili
prenovljeni tednik in
druge revije v nedeljo, 3.
februarja
po
obeh
mašah.
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Krščevanje
bo
3.
februarja po sveti maši
ob 10. uri. Starše krstnih
kandidatov vabim na
krstno
pripravo
v
ponedeljek, 28. januarja
po sveti maši.
Redni sestanek župnijske Karitas bo v sredo,
30. januarja po sveti
maši.
Starše letošnjih prvoobhajancev vabim na
roditeljski sestanek v
četrtek, 31. januarja ob
19. uri.
Molitev
binkoštne
dvorane bo v četrtek,
31. januarja ob 16.30.
uri.
Na prvi petek bom z
zakramenti
obiskal
bolnike in ostarele na
domovih.
Na god svetega Blaža
bo po obeh mašah
blagoslov zoper bolezni
grla in drugo zlo.

Prišel je v Nazaret,
kjer je odraščal.
V soboto je po svoji navadi
šel v shodnico. Vstal je,
da bi bral, in podali so mu
zvitek preroka Izaija.
Odvil je zvitek in našel mesto,
kjer je bilo zapisano:
»Duh Gospodov je nad menoj,
ker me je mazilil,
da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je,
naj oznanim jetnikom prostost
in slepim, da spregledajo,
da zatirane pustim na svobodo,
da oznanim
leto Gospodove milosti.«
Nato je zvitek zvil,
ga vrnil služabniku in sédel.
Oči vseh v shodnici
so bile uprte vanj.
In začel jim je govoriti:
»Danes se je to Pismo izpolnilo
tako, kakor ste slišali.«
(Lk 4,14–21)

Zvitek, ki ga je Jezus bral v templju, je
bila Božja beseda, zapisana na način,
kot so ga uporabljali takrat. Danes je
slednja zbrana v Svetem pismu.
Sveto pismo je osrednje in temeljno
besedilo krščanstva in je najbolj brana
knjiga v zgodovini. Sestavljeno je iz
Stare in Nove zaveze. Prevedeno je v
več kot 2100 jezikov. V teku zgodovine
je imelo in ima tudi še danes poleg
duhovno–verskega tudi izjemen pomen
in vpliv na kulturo, umetnost in
zgodovino.
Stara zaveza je večinoma pisana v
hebrejščini, deloma tudi v aramejščini
in grščini, Nova zaveza pa le v grščini.
Iz izvirnih jezikov je Sveto pismo v
latinski jezik prvi prevedel sv. Hieronim
v 4. stoletju po Kristusu. Prevod se
imenuje Vulgata (latinsko: splošno
razširjena).
Večina
prevodov
v
evropske jezike je temeljila na Vulgati.
Trend sodobnih prevodov se naslanja
skoraj izključno na besedila v izvirnikih.
Sveto pismo je sestavljeno iz 73 knjig,
od katerih jih Stara zaveza vsebuje 46,
Nova zaveza pa 27. Vsem knjigam
Svetega pisma pa je skupno, da so
Božja beseda, ki nam govori v vseh
časih. Vzpodbuja nas, da bi rasli in se
krepili v veri ter jo posredovali drugim.
Vsak dan imamo možnost za to.
Jezusu naj nam bo zgled v tem
poslanstvu. Nad njim se je izpolnila
davna prerokba – z njim naj odmeva v
naša življenja.
Po: radio.ognjisce.si

Bralci božje besede v nedeljo:
sobota 2.2.2019 zvečer:
1. berilo: Gal Čeh
2. berilo: Iza Mrgole
3.2.2019 ob 8.00
1. berilo: Mojca Zabret
2. berilo: Jure Sajovic
3.2.2019 ob 10.00
1. berilo: Vincenc Borovnik
2. berilo: Vesna Rogl
sobota 9.2.2019 zvečer:
1. berilo: Nejc Resnik
2. berilo: Špela Perčič
10.2.2019 ob 8.00
1. berilo: Mateja Lavtar
2. berilo: Marinka Delavec
10.2.2019 ob 10.00
1. berilo: Tevž Sitar
2. berilo: Tim Pogačnik

Nedeljska in praznična
Božja beseda:
2.2.2019: Jezusovo darovanje –
Svečnica

»Glej, ta je postavljen v padec
in vstajenje mnogih v Izraelu in
v znamenje, ki se mu
nasprotuje.« (Lk 2,35)
3.2.2019: 4. nedelja med letom
Jer 1,4-5.17-19; Ps 71;
1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30

»On pa je šel sredi med njimi in
je hodil dalje« (Lk 4,30)
10.2.2019: 5. nedelja med letom
Iz 6,1-2.3-8; Ps 138,1-8;
1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

»Ko pa je nehal govoriti, je
rekel Simonu: 'Odrini na
globoko in vrzite mreže za
lov!'« (Lk 5,4)

Na srečanju bralcev božje besede smo se dogovorili glede branja psalmov:
Bralec prebere odpev. Npr. »V Gospodovo hišo pojdemo veseli!« Nato z
nekoliko tišjim glasom z ljudstvom v cerkvi skupaj ponovi prebrano vrstico.
Prav tako po vsaki prebrani enoti. Večkrat se zgodi, da nekdo vsebino presliši
ali prehiteva voditelja.
Marsikomu je tudi nejasno, kje se priklonim (pokleknem), ko grem mimo
oltarja k ambonu? Liturgično navodilo pravi, da se vedno, kadar gremo mimo
oltarja, oltarju priklonimo. Potrudimo se to upoštevati. Če prihajate brat s
strani, kjer je Marijin kip, se pred oltarjem ustavite in priklonite. Isto velja ob
vrnitvi.
Če pridete s strani, kjer je križ, ne greste mimo oltarja, zato se ni potrebno
prikloniti, ampak samo dostojno stopite k ambonu. Tako tudi odidete.
Če berete prošnje, počakajte pri ambonu, da duhovnik sklene molitev.
Ne pozabimo: berem počasi, razločno in glasno.

Napoved premakljivih praznikov
Veselili smo se rojstva našega
Gospoda Jezusa Kristusa, po Božjem
usmiljenju pa želimo doseči tudi
praznik njegovega vstajenja…
6. marca je pepelnica in začetek
štiridesetdnevnega posta.
21. aprila bomo z veseljem obhajali
sveto veliko noč našega Gospoda
Jezusa Kristusa.
30. maja bo vnebohod našega
Gospoda Jezusa Kristusa.
9. junija bo praznik binkošti.
20. junija bo praznik presvetega
Rešnjega Telesa in Krvi
1. decembra bo prva nedelja adventa
našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki
mu gre čast in slava na veke vekov.
Pomembna praznovanja
in dogodki v naši župniji:
24. marec: 3. postna nedelja – ob
15.30 romanje na Tabor
26. marec: priprava za botre
12. maj: prvo sveto obhajilo ob 10.h
21. maj: srečanje s škofom birmovalcem Antonom Stresom ob 18.h
26. maj: slovesnost svete birme ob
10.h
9. junij: sklep veroučnega šolskega
leta
23. junij: procesija svetega Rešnjega
Telesa
25. junij: diakonsko posvečenje
bogoslovca Anžeta Cunka (Šentvid
pri Stični)

30. junij: Zlata maša domačega
župnika ob 15. uri
10. avgust: sveti Lovrenc –
celodnevno
češčenje
svetega
Rešnjega Telesa
11. avgust: Lovrenčeva nedelja.
15. avgust: Marijino vnebovzetje –
veliki šmaren
2. in 3. september: vpis v veroučno
šolo
7.
september:
dan
bolnikov,
invalidov in ostarelih
29. september: nedelja zakonske
zvestobe in praznovanje zakonskih
jubilejev
27. oktober: žegnanjska nedelja,
obletnica posvetitve cerkve
Kristus nas spremlja vsak dan.
Pojdimo mu naproti posebno ob
nedeljski evharistiji.
YOUCAT – katekizem za mlade

Kaj je liturgija?
LITURGIJA je uradno bogoslužje
Cerkve.
(KKC 1077–1112)
Liturgija ni dogodek, ki živi od dobrih
idej in objestno zabavnih pesmi. Človek
kot tak ne naredi in ne izumi nobene
liturgije. Ta je nekaj živega in je rasla v
veri tisočletij. Bogoslužje je sveto,
častitljivo dogajanje. Liturgija postane
napeta, ko čutimo: po njenih svetih
znamenjih in po njenih dragocenih,
pogosto zelo starih molitvah, je navzoč
Bog sam.

