OZNANILA:

SVETE MAŠE od 8. do
14. januarja 2018
ponedeljek:
7.30 za + Ludvika Krajnca
za + Darinko Breznik, greg.
18.30 za + Janeza Skoporca

torek:
7.30 za + Janeza Čerčeka
za + Darinko Breznik, greg.
18.30 za + Miloša Drea

sreda:
7.30 za + Jožeta Kosmača
za + Darinko Breznik, greg.
18.30

četrtek:
7.30 za + Marijo Ojsteršek
za + Darinko Breznik, greg.
18.30 za + Štefana Volaska

petek:
7.30 za + Darinko Breznik, greg.
18.30 za + Ivanko Plevčak, 30.dan

sobota:
7.30 za + Darinko Breznik, greg.
18.30 za + Jožefo Videc, pogr.
za + Viljema Jaušovca

NEDELJA:

● Za nami so božični in novoletni dnevi, ki smo jih
preživeli ob dobro obloženi mizi. Ali smo v teh
praznikih nasitili tudi svojo dušo z duhovno hrano, s prazničnim bogoslužjem? Smo se spomnili
brezdomcev in drugih, ki trpijo pomanjkanje ali so
jih prizadele vojne, bolezni in nasilje? Ali smo
prosili Boga za blagoslov in varstvo v tem novem
letu?
● Jezusov krst je nakazal pomen in vrednost na-šega
krstnega dogodka. Od takrat dalje smo svetišče
Svetega Duha, ljubljeni Božji otroci.
● Bog povrni za današnje darovanje za naše potrebe, zlasti ogrevanje kapele, učilnic in prosto-rov
SMC.
● Jutri po večerni sv. maši bo seja ŽPS.
● V soboto bo pri nas škofijsko srečanje koled-nikov.
Na programu je tudi sv. maša, ki jo bo vodil naš
škof Stanislav.
● Ob sklepu božičnega časa se zahvaljujemo vsem,
ki ste pripravili jaslice, okrasili kapelo, pevcem in
ministrantom, ki ste sooblikovali bogoslužje in
drugim, ki ste s svojim sodelovanjem obogatili te
praznične dni. Hvala otrokom, ki ste k jaslicam
prinesli svoje darove za otroke v misijonih.
● Na voljo je župnijsko Glasilo.

NAPOVEDNI KOLEDAR

7. 1.
8. 1.
13. 1.
18. 1.
24. 1.
25. 1.
V krstnem studencu je bil prerojen 28. 1.
2. 2.
Liam Romih. Očetu Gregorju in

8.00 za + Marijo Jelen in
Frančiško Poženel, obl.
za + Darinko Breznik, greg.
10.00 za + Mari Jarc
po namenu za rojstni dan

mami Katarini čestitamo za dar, ki
sta ga preskrbela sinu.

Jezusov krst
seja ŽPS
srečanje kolednikov celjske škofije
začetek t. molitve za edinost kristjanov
dan celodnevnega češčenja
sklep tedna molitve za edinost kristjanov
praznovanje sv. Janeza Boska
svečnica, dan posvečenega življenja

Danes ob 18.45 bo imel v cerkvi Svetega Duha
Collegium vocale koncert božičnih sakralnih del.

7. 1. 2018

Jezusov krst

Leto XIV. št.

1

MIZA BOŽJE BESEDE
1 Mojzesova 15,1-6;21,1-3

Psalm 105
Hebrejcem 11, 11-12.17-19

Luka 2, 22-40

Prazniku Gospodovega razglašenja letos sledi
nedelja Jezusovega krsta. Jezus je pri dvanajstih letih dejal, da mora biti v tem, kar je
njegovega Očeta. Pri tridesetih pa je nebeški
Oče potrdil, da je Jezus njegov ljubljeni Sin, ki
naj ga sprejmemo in upoštevamo. Na začetku
javnega delovanja in učenja je od zgoraj dobil
potrdilo za svoje poslanstvo. Vsak kristjan je s
krstom prejel dostojanstvo Božjega otroštva
in mandat za apostolat in pričevanje. Jezus je
govoril: Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh
prišel nad vas, in boste moje priče.
Posredovanje evangelija in krščanskega
izročila poteka na tej ravni. Družine,
prijateljske vezi, gibanja in združenja, župnije
in samostani odpirajo srca za Jezusa.

Iščite Gospoda, dokler se
pusti najti, kličite ga,
dokler je blizu! Krivični naj
zapusti svojo pot in
hudobni svoje misli. Vrne
naj se h Gospodu, da se ga
bo usmilil.
Zajemite vode iz studencev
odrešenja. Gospod Bog je
moja moč in moja pesem, v
njem je moja rešitev.
Ljubezen do Boga je v tem,
da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso težke.
Prišel je Jezus iz Nazareta v
Galileji in Janez ga je krstil
v Jordanu. Zaslišal se je
glas iz nebes: »Ti si moj
ljubljeni Sin, nad teboj
imam veselje.«

IZ ŽIVLJENJA CERKVE

VARUHI OTROK, NE LASTNIKI

PAPEŽEV MOLITVENI NAMEN

SVETNIKI v tem tednu

EGIPT, 30. december 2017 –

»Prinesli so Jezusa v Jeruzalem, da
bi ga postavili pred Gospoda« (Lk 2,22),
kakor je zahtevala Mojzesova postava.
Jezusova starša sta šla v tempelj potrdit, da sin pripada Bogu in da sta onadva varuha njegovega življenja in ne
lastnika. To nam da misliti. Vsi starši so varuhi otrok in
ne lastniki in jim morajo pomagati rasti.
To dejanje je poudarilo, da je samo Bog Gospod
zgodovine posameznika in družine, ker vse prihaja od
Njega. Vsaka družina je poklicana priznati ta primat s
tem, da varuje in vzgaja otroke, jih odpira za Boga, ki je
vir življenja. Starček Simeon, ki je bil posebej navdihnjen
po Svetem Duhu, je glede otroka Jezusa rekel: »Ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih in v znamenje, ki se
mu nasprotuje…, da se razodenejo misli mnogih src«.
Te preroške besede razodevajo, da je Jezus prišel
odpravit lažne podobe, ki si jih delamo o Bogu, pa tudi
o nas samih; da bi 'nasprotoval' svetnim gotovostim, na
katere se hočemo opirati; da bi 'vstali' za pristno človeško in krščansko pot, utemeljeno na vrednotah evangelija. Ni takega stanja v družini, ki bi ji bila zaprta ta pot
prenove in vstajenja. Vsakič, ko se družine, tudi tiste ranjene ter zaznamovane s šibkostjo, zgrešenostjo in težavami, vrnejo k izviru krščanske izkušnje, se jim odprejo
nove poti nepredvidljivih možnosti.
Evangelij dalje pravi, da sta se sveta Družina, ko so
izpolnili vse, vrnila v Galilejo, v mesto Nazaret. Otrok pa
»je rasel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in
Božja milost je bila z njim« (vv. 39-40). Veliko veselje v
družini je, ko otroci rastejo, si pridobivajo modrost in
sprejemajo Božjo milost, ravno tako, kot se je to dogajalo Jezusu. Božji Sin je v resnici eden izmed nas, ki postane otrok in sprejme, da raste, se krepi, je poln modrosti in milosti. Marija in Jožef vidita vse to v svojem
sinu. To je poslanstvo, h kateremu je usmerjena družina, da otrok lahko skladno in polno raste, da bo lahko
živel dobro življenje, vredno Boga in koristno za svet.
papež Frančišek

Gotovo smo že večkrat slišali papeža, ki ob koncu
nagovora reče: Pa ne pozabite moliti zame. Zaveda se,
da za opravljanje pomembne službe in poslanstva potrebuje našo in Božjo pomoč. Papež pa vsak mesec povabi k molitvi tudi za velike potrebe sveta. S tem še bolj
čutimo medsebojno povezanost, hkrati pa postane taka
svetovna molitvena naveza izredna duhovna moč. Zato
bo odslej ta namen vsak mesec objavljen tudi v Glasilu.

P Severin, opat
T Julijan, mučenec
S Gregor Niški, škof
Č Pavlin Oglejski, škof
P Tatjana, mučenka
S Hilarij, škof

Na jugu Kaira je včeraj zjutraj
prišlo do terorističnega napada na koptsko cerkev Mar
Mina, v katerem je življenje
izgubilo najmanj devet ljudi,
več pa je ranjenih. Le uro za
tem je v koptski trgovini nedaleč stran od cerkve prišlo do
še enega napada, v katerem
sta bili ubiti dve osebi. Egiptovski predsednik Abdel Fatah je že izrazil sožalje svojcem žrtev in potrdil, da se bo
udeležil božične maše, ki jo
bo v noči med 6. in 7. januarjem daroval koptski patriarh
Tawadros v novi katedrali, ki
se gradi na obrobju Kaira.
Koptov je v 93 milijonskem
Egiptu približno deset odstotkov in so najštevilčnejša verska manjšina. V takšnih okoliščinah je vernikom težko izreči besedo upanja, čeprav je
to naloga duhovnikov. Mnoge
družine razmišljajo, da bi se
izselile. Kopti čutijo duhovno
bližino papeža Frančiška.

PERU,

4. januarja - Perujci
se zelo veselijo apostolskega
potovanja papeža Frančiška,
ki bo v Peruju od 18. do 21.
januarja, kar je za Radio Vatikan potrdil kardinal Luis Cipriani Thorne in dodal, da so
veliko bogastvo države svetniki. »Peru je zelo katoliška
država, zelo je blizu svetemu
očetu. Po vsej državi sta
močno navzoča veliko upanje in veselje.« Pomembno
bo srečanje z ljudmi Amazonije. Spoštovanje narave je
za papeža zelo pomembno,
pravi kardinal.

Namen za januar 2018
Da bi kristjani, kot tudi druge verske manjšine
v azijskih državah, lahko v vsej svobodi živeli
svojo vero.
Cerkev ne dela razlik med rasami, veroizpovedmi ali družbenim položajem. V svojih šolah, bolnišnicah in dobrodelnih ustanovah svoje usluge
nudi vsem. Zahteva le svobodo, da lahko opravlja
svoje poslanstvo. »Verska svoboda je temeljna človekova pravica. Vsak posameznik mora biti svoboden, da sam ali skupaj z drugimi išče resnico, da odprto izraža svoja verska prepričanja, ne da bi bil deležen ustrahovanj in zunanjih prisil,« razloži papež.

CELODNEVNO ČEŠČENJE JEZUSA
V sredo 24. januarja je naša župnija 'dežurna' za
češčenje Jezusa v Sv. Rešnjem telesu. Kakor dovolimo,
da nas ogrejejo sončni žarki, se radi 'izpostavimo žarčenju' Božje ljubezni, ki jo vsebuje Najsvetejši zakrament.

NEDELJA SVETEGA PISMA IN
PRAZNOVANJE SV. JANEZA BOSKA
V nedeljo 28. januarja bomo obhajali dvojni praznik. Slovesno bogoslužje bo vodil salezijanec, profesor
na Teološki fakulteti, dr. Janez Vodičar. Sv. mašo ob 10.
uri bo predvidoma prenašal radio Slovenija in Ognjišče.
Po bogoslužju bo sledilo druženje in podelitev dobrot.

Julijan,

edini sin bogatih in
pobožnih staršev, je bil rojen
v Antiohiji. Krščanski učitelji
so mu zgodaj vcepili ljubezen
do vere in do deviškega
stanu. Ko je dopolnil osemnajst let, so ga starši zaročili
s plemenito Baziliso. Ko sta
se poročila, sta sporazumno
sklenila, da bosta živela kot
brat in sestra. Po smrti Julijanovih staršev sta bogato dediščino namenila ubogim,
svojo hišo pa spremenila v
zavetišče. Ko je izbruhnilo
preganjanje kristjanov, sta
Julijan in Bazilisa goreče prosila Boga, naj jima podeli stanovitnost do konca. Bazilisa
je kmalu umrla. Julijan je
vztrajal v svoji veri, zato je
oblastnik ukazal mučiti ga
sredi mestnega trga. Mimo so
šli otroci iz šole, med njimi
oblastnikov edinček Celz. Ta
steče k mučencu, se ga oklene in prosi, da bi smel z njim
trpeti in umreti. Ker ju niso
mogli ločiti, so ju zaprli v ječo.
A ponoči k njima pride duhovnik, ki krsti več vojakov in tudi
Celza. Čez nekaj dni privedejo Julijana v najlepši tempelj, da bi daroval poganskim
malikom, čemur se odločno
upre in izpove vero. Poganski
kipi so se zrušili, stene templja popokale. Ker njegovega
življenja niso mogli končati z
mučenjem so to dosegli z obglavljenjem leta 303. Julijana
upodabljajo z mečem v roki,
okoli njega so razbiti kipi.

