
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 21. do 27. 1. 2019 
 

ponedeljek:  
7.30 za + Štefko in Vinka Reher, gr. 
18.30 za + družino Koželj in  

Barbaro Pavlič  

 torek:  
7.30 za + Olgo Dešman 
     za + Štefko in Vinka Reher, gr. 
18.30 za + Milico Šlosar 

      sreda:  
8.00 za + Jožeta Funtka 
     za + Štefko in Vinka Reher, gr. 
18.30 za uspešno zdravljenje 

      četrtek:  
7.30 za + Franca Preka in Mavričeve 

za + Štefko in Vinka Reher, gr. 
18.30 za + Franja Žabot in starše 

      petek:  
7.30 za + Tilko Kòvač 

        za + Štefko in Vinka Reher, gr. 
18.30 za Božji blagoslov v družini 

       sobota:  
7.30 za + Antona Klemenčiča 
         za + Štefko in Vinka Reher, gr. 

18.30 za + Ivana Kovačića, obl.  

    NEDELJA 
8.00 za + Štefko in Vinka Reher 
 za + Doro Skočir 

10.00 za + družini Hršak in Fogler 

           za žive in + farane 
 

Jezus je molil: »Sveti Oče, 

ohrani jih v svojem imenu, ki 

si mi ga dal, da bodo eno 

kakor midva« (Jn 17,11). 

 

OZNANILA: 
 

● Bog deli ljudem raznovrstne darove za dobro 

skupnosti. Različni so darovi, isti pa je Go-

spod, različna so dela, isti pa je Bog, ki dela 

vse v vseh. Sveti Duh naj nas vedno navdihuje 

in utrjuje v zaupanem poslanstvu.  

 

● V četrtek 24. januarja je praznik sv. Frančiška 

Saleškega, zavetnika Salezijanske družbe. Ta 

dan je pri nas tudi celodnevna molitev in 

češčenja Jezusa v sv. Rešnjem Telesu. 

Jutranja sv. maša bo ob 8. uri, nato se bodo v 

molitvi zvrstile razne skupine, ob 18. uri pa 

bodo pete litanije in sklep češčenja. Sledila 

bo slovesna sv. maša in molitev za edinost 

kristjanov, ki jo bo vodil celjski opat g. Marjan 

Jezernik. Pridi molit, o kristjan! 
 

● Danes teden bo slovesno praznovanje sv. 

Janeza Boska. Bogoslužje bo vodil dr. Bogdan 

Kolar, profesor zgodovine in arhivar. Vsi so-

delujoči vabljeni, da pridete vsaj 15 minut 

pred začetkom sv. maše. Pri jutranji maši bo 

pel Mešani pevski zbor, ob 10. uri pa bodo 

sodelovali otroci iz vrtca in nižjih razredov, 

mladina ter OPZ. Po sv. maši vabljeni na 

druženje v SMC. Kot običajno ob taki pri-

ložnosti, se priporočamo za pecivo.  
 

● Na mizici vzemite Glasilo, tam je tudi revija 

Don Bosko, glasilo Salezijanske družine.  

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!20.!1.! predstavitev!birmskih!kandidatov!!

!24.!1.! dan!celodnevnega!"e�"enja!

!27.!1.! praznovanje!sv.!Janeza!Boska!

!31.!1.! liturgi"ni!praznik!sv.!Janeza!Boska!

!!!2.!!2.! Jezusovo!darovanje!v!templju!(sve"nica)!
!!
Pravite, da je don Bosko storil tolika lepa dela.!A 

vidite drugače, kot dejansko je. Vse sem storil z 

Božjo pomočjo in po posredovanju Marije. !
!

!

20. 1. 2018                    2. nedelja med letom           Leto XV. št. 2 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Izaija 62,1-5 
Psalm!96!
1 Korinčanom 12,4-11 
Janez 2,1-11 
 

Gospod bo imel veselje nad 
teboj in tvoja dežela bo imela 
moža. kakor se ženin veselí 
neveste, tako se tebe veselí 
tvoj Bog. 
 

Pripovedujte med narodi o 
Gospodovih čudovitih delih! 
 

Bratje in sestre, različni so 
duhovni darovi, Duh pa je 
isti. Različne so službe, Go-
spod pa je isti. Različna so 
dela, isti pa je Bog, ki dela vse 
v vseh. Vsakomur se da-je 
razodetje Duha v korist vseh.  
 

V Kani Galilejski je bila 
svatba in Jezusova mati je 
bila tam. Povabljeni so bili 
tudi Jezus in njegovi učenci. 
Jezus je naredil prvo od 
znamenj in razodel svoje 
veličastvo in njegovi učenci 
so verovali vanj. 
!

 

 

 
 

Svatba je bolj kot hrana in jedača podelitev 
veselja med gosti in novoporočencema. Jezus 

je prvi čudež storil na takšnem slavju. In še 
podrobna okoliščina: pobudo zanj je dala 
njegova mati Marija. Tudi za nenavadno 

obilje je poskrbel: 6 velikih posod z vodo je 

postalo izvrstno vino. Na kakšno pomanjka-

nje opozarja Marija Jezusa danes? Česa nam 
primanjkuje v družinah, župnijah, redovnih 

skupnostih, v Cerkvi? Vere, potrpljenja, 

zaupanja, odpuščanja, sožitja in še marsikaj. 
In  Marijino navodilo: karkoli vam Jezus reče, 

storite! Tu pa se mnogokrat zatakne, ne 

storimo, kar je naš delež, kar bi morali storiti 

mi. Božja milost se vedno prime na naš trud 
in prizadevanje. Zaupajmo Gospodu, zakaj 

tudi z nami želi storiti velike in dobre reči.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PEVSKI VIKEND NA POHORJU 
 

VSE OKOLI NAS POJE NA VES GLAS: 
JEZUS NAS 'MA RAD. ČUDOVITO! 
 

Prejšnji petek in soboto je Dominikov dom od-
meval v veselih pesmih, smehu in vriskanju. 
Pevke župnijskega OPZ so dva sončna dneva 
izkoristile za intenzivno petje, druženje in za-
bavo. Delo je potekalo pod skrbnim vodstvom 
gospe Barbare, zabava pa v zavetju čudovite 
narave. Za polne želodčke je poskrbela gospa 
Tatjana. Iz veselih src in navdušenih grl so se 
razlegale pesmi, ob uživanju v zimskih radostih 
je odmeval smeh. Obogatene z novimi pesmimi 
in hvaležne za vse radosti druženje so ta dva 
dneva doživele kot prečudovito darilo. 
 

POTI NI BREZ OVIR, JE BOG MOČI IZVIR, 
MOLITEV NAS KREPI, SAM BOG NAD NAMI BDI. 
ČUDOVITO. 
 

ZAČETEK PRIPRAV  
na prvo sveto SPOVED IN OBHAJILO  
 

Po začetku neposrednih priprav na prejem 
zakramenta sv. birme so se ta teden zbrali na 
sestanku tudi starši bodočih prvoobhajancev. 
Domenili smo se za skupno družinsko pripravo, 
saj otroci potrebujejo duhovno okolje, v katerem 
se bodo lažje odprli lepim Božjim dogodkom. 
Poleg rednega verouka bodo otroci vsak mesec 
dvakrat s starši prišli k skupni katehezi in sveti 
maši. K prvi sv. spovedi bodo predvidoma pri-
stopili 6. aprila, k sv. obhajilu pa 26. maja. 
 

DON BOSKO - nova številka 
 

Pred don Boskovim praznikom je izšla nova 
številka revije don Bosko. Nagovarjajoči uvo-
dnik našega predstojnika Marka bogato dopol-
njuje vrh. predstojnik A. F. Artime, ki se je v svo-
jih obiskih salezijanskih ustanov po vsem svetu 
srečal s težkimi okoliščinami mladih. V srce se-
gajoč je njegov zapis. Boštjan Jamnik spodbu- 

ja, da je mlade treba sprejeti s srcem, v njih pre-
poznati dobro, jim zaupati odgovornosti in jim 
dati tudi priznanje. S Skale, ki jo vodi Rudi Tisel, 
so predstavili socialni cirkus, ki pa ima jasne 
vzgojne cilje. Poleg dogodkov v našem salezi-
janskem vrtu zasledimo tudi napoved mednaro-
dnih salezijanskih športnih iger v Sloveniji. V 
Sevnici so praznovali 20-letnico SMC. Zanimiva 
so tudi pisemska pričevanja o Božjem služab-
niku Andreju Majcnu. Skratka, revija Don Bosko 
odstira salezijansko čutenje in delo za mlade. 
Vzemite jo, berite in podarite še komu. 
 

Celodnevno ČEŠČENJE REŠNJEGA 
TELESA - četrtek 24. januarja 

 

Jezus je z ustanovitvijo sv. Rešnjega Te-
lesa želel ostati med nami kot Božja moč in 
zdravilo, hrana za dušo in poroštvo nesmrtnosti. 
Da bi utrdili vero in izrazili hvaležnost, ima 
vsaka župnija enkrat na leto dan češčenja, za-
hvale in molitve pred Najsvetejšim.  

Zato vas vabimo, da si vzamete vsaj pol ure 
in pridete pred Jezusa, ki bo postavljen v češče-
nje v naši kapeli. Sonce ogreje telo, Jezus pa 
razplamti naše srce in dušo, da ga moremo še 
bolj ljubiti in biti z njim zares povezani.  

Ko pridemo v cerkev, kjer je Jezus že izpo-
stavljen na oltarju, po možnosti pokleknemo na 
obe koleni, enako tudi pri odhodu. V kapeli po-
skrbimo za zbranost in ne klepetamo. Urnik 
češčenja je orientacijski, pridite, ko morete. 

 

 

HVALJENO IN ČEŠČENO NAJ VEDNO BO 
PRESVETO REŠNJE TELO. 
ZDAJ IN VEKOMAJ. AMEN. 

 

8.00 SV. MAŠA 14.45 veroučenci 8. r. 
9.00 udeleženci maše 15.15 veroučenci  7. r. 
10.00 otroci - vrtec 16.15 ministranti 

11.00 salezijanci 16.45 starši 
12.00 ga. Milica (Karitas) 17.15 ŽPS in drugi 
13.00 ga. Majda 18.00 zaključek, litanije 

14.00 mol. skupina Gaji 18.30 SV. MAŠA 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

ZAKAJ IŠČEMO BOGA?  
 

Bog je v naše srce položil 
hrepenenje, da ga iščemo 
in najdemo. Sv. Avguštin 
pravi: »Zase si nas ustva-
ril in nemirno je naše srce, 
dokler ne počije v tebi«.  
 

Za človeka je naravno, 
da išče Boga. Vse njegovo 
prizadevanje za resnico in 
srečo je kočno iskanje 
tistega, kar absolutno nosi in 
poteši. Človek je povsem pri 
sebi šele tedaj, ko je našel 
Boga. »Kdor išče resnico, 
išče Boga, pa če mu je to 
jasno ali ne« je zapisala sv. 
Edith Stein. Apostolska dela 
v 27. vrstici 17. poglavja na-
vajajo podobno misel: »da bi 
Boga iskali in se morda do 
njega dotipali in ga našli, saj 
ni daleč od nikogar izmed 
nas. Zakaj v njem živimo, se 
gibljemo in smo.« 
 

Človekov razum more z 
gotovostjo spoznati Boga.  
 

Svet ne more imeti svojega 
izvora in cilja v samem sebi. 
Urejenost, lepota in razvoj 
sveta kažejo prek sebe in na 
Boga. Vsak človek je odprt 
za resnico, dobroto in lepoto. 
V sebi sliši glas vesti, ki ga 
sili k dobremu in ga opominja 
pred zlom. Kdor razumno za-
sleduje to sled, najde Boga. 
Najodličnejša človekova moč 
je razum, najvišji cilj razuma 
je spoznanje Boga. 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Neža, mučenka  

T Vincencij, diakon-mučenec 

S Henrik, duhovnik  

Č Frančišek Saleški, škof  
P Spreobrnjenje ap. Pavla  

S Timotej in Tit, škofa  

N Angela Merici, ust. uršulink  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

Znamenja so besede in 
podobe, kretnje in drugo, kar 
je dojemljivo z našimi čuti. Ta 
prinašajo neko sporočilo, na-
vodilo ali opozorilo. Obstajajo 
šibka znamenja, ki se opirajo 
predvsem na naš dogovor in 
bi mogla biti tudi drugačna. 
So pa tudi znamenje, ki izra-
žajo bistvo, globino označe-
nega. Človekov obraz je tak-
šno močno znamenje, saj ne-
kaj pove o značaju in globini. 

Znamenja imenujemo 
simbole, kar izvira iz grške 
besede symballo in izraža 
spojitev dveh ločenih delov 
celote, npr. odlomljenega pr-
stana, palice ali podobnega. 
Gledano z očmi krščanske 
vere je ves svet kot simbol, ki 
kaže na obstoj Boga, kate-
remu svet dolguje zahvalo za 
obstanek in razvoj. Jezus Kri-
stus je v najglobljem smislu 
simbol nebeškega Očeta. 
»Kdor vidi mene, je videl 
Očeta«, pravi Jezus (Jn 14,9). 
Simboli pa ohranjajo tudi za-
strtost tistega, kar izražajo. 
Svet končno preko vseh me-
ril naše pameti ostaja skriv-
nost. Ko bomo gledali Boga, 
pa skrivnosti ne bo več. 
 


