OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 7. do 13. 1. 2019
ponedeljek:
7.30 v zahvalo za srečno rojstvo in
prošnjo za zdravje
za + Štefko in Vinka Reher, gr.
18.30 na čast Mariji Pomočnici
za zdravje

torek:
7.30 po namenu (Luče)
za + Štefko in Vinka Reher, gr.
18.30 A.M. Slomšku za zdravje

sreda:
8.00 po namenu (Luče)
za + Štefko in Vinka Reher, gr.
18.30 za + Tilko Kòvač

četrtek:
7.30 za + Štefko in Vinka Reher, gr.
18.30 na čast Sv. družini za zdravje

petek:

● Dan Gospodovega razglašenja je praznik
vseh, ki iščemo Boga in njegovo voljo. Bolj
kot materialni darovi je potrebna iskrenost in
odprtost srca. Naj se po vsakem srečanju z
Jezusom vrnemo drugačni v življenje. - Bog
povrni za današnjo nabirko za potrebe
ogrevanja. Zahvala velja pevcem mešanega
pevskega zbora za sodelovanje pri liturgiji in
priložnostnem koncertu.
● Jutri po večerni sv. maši bo srečanje bralcev
in bralk Božje besede.
● V sredo ob 19. uri bo sestanek za starše
veroučencev 8. razreda, da se pogovorimo o
pripravah na sv. birmo.
● Prihodnjo nedeljo bo praznik Jezusovega
krsta in liturgični sklep božičnega časa.
● Na mizici vzemite Glasilo. Družino boste
odslej prejemali po pošti, kar naročite sami
ali v naši pisarni.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

7.30 za + Štefko in Vinka Reher, gr
18.30 za + Milico Šlosar

sobota:
7.30 za + Štefko in Vinka Reher, gr
za + Angelo Pevec
18.30 za + Marto Lipar, obl.

NEDELJA - Jezusov krst
8.00 za + Marijo Jelen, obl. in
Frančiško Poženel, obl.
za žive in + farane
10.00 za + Štefko in Vinka Reher

Bog, vir in začetnik vsakršnega
blagoslova naj nam da svojo
milost, vse leto vodi naše dneve
in delo, uslišuje molitve in nas
pripelje v večno življenje.

!!!7.!1.!! sre!anje"bralcev"Boje"besede!
!!!8.!1.! sestanek"s"stari"8."razreda!
!13.!1.!!!praznik!Jezusovega!krsta!
!14.!1.! seja"PS!
!15.!1.! sestanek"za"stare"prvoobhajancev!
!24.!1.! dan"celodnevnega"!e!enja!
!27.!1.! praznovanje!sv.!Janeza!Boska!
!

PESEM K DON BOSKU (Peter Pučnik)
Naj veselje bo tvoja cesta, ki peljala te bo v svet.
In dobrota naj bo gesta, da boš srečno znal živet.
Ti, don Bosko nam izprosi dar veselja pravega,
kakor nekdaj svojim mladim dal zaklad si upanja.
Oče, učitelj si mladim bil. Prijatelj z njimi si
čas delil, odkrival z njimi pot do Boga.
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Gospodovo razglašenje
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BOŽJA BESEDA
Izaija 60,1-6
Psalm!72!
Efežanom 3,2-3.5-6
Matej 2,1-12
!

Vstani Jeruzalem, zasij, kajti prišla je tvoja luč in Gospodovo veličastvo je vzšlo
nad teboj. Kajti, temà
pokriva zemljo in meglà
Trije modri so spraševali v Jeruzalemu, kje bi ljudstva, nad teboj pa vzhaja
lahko našli novorojenega judovskega kralja. Gospod in njegovo veličaVsi so jih začudeno gledali, niti kralj Herod stvo sije nad teboj.
ni mogel dati pravega odgovora. Ali je danes Gospod, vsi narodi mu
kaj drugače, ali bi dobili zadovoljiv odgovor, bodo služili.
če bi mimoidoče prosili za pomoč: Iščem
Mislim, da ste slišali za
Jezusa, ki se je rodil. Kje ga lahko najdem?
načrt Božje milosti, da so
Kakšen bi me čudno pogledal, drugi bi mislil, pogani sodediči, soudje in
da izzivam, tretji bi bil v zadregi, kdo bi mi soudeleženci obljube v Kripostavil svoje vprašanje. In kaj bi jaz dejal? stusu Jezusu.
Bi bil odgovor podoben temu: Rodil se je v
Ko so modri zagledali zveznaši župniji in tudi v naši družini. Rodil se je do, so se silno razveselíli.
v novokrščencih, prvoobhajancih, v vseh, ki Stopíli so v hišo in zagledali
so mu odprli svoja srca in ga počastili kot
dete z Marijo, njegovo
svojega Boga in Odrešenika. Predvsem pa
materjo. Padli so predenj in
nas je počastil z Božjimi darovi pri sv. maši, ga počastíli. Odprli so svoje
ki jo obhajamo po njegovem naročilu, njemu zaklade in mu darovali
zlata, kadila in mire.
v slavo, nam v posvečenje.
!

2."Vse,"razen"greha,"dovolim"vam,"za"vae"due"

Leto XV. št.

YOUCAT – katekizem

MALO PREDLOGOV - MALE SPREMEMBE

Katoliške cerkve za mlade

V zadnjih dveh številkah Glasila je bilo
objavljeno vabilo, da bi bralci dali predloge
za vsebinsko in oblikovno zasnovo tega
župnijskega lista v novem letu. Ker ni bilo
nobene pobude, želje ali mnenja, smo se
naslonili na mnenja ŽPSa, ki so bila izrečena na zadnji seji. Rečeno je bilo, da je zasnova in oblika dobra, nekaterim starejšim
povzroča težave majhna pisava. Predlagano je bilo, da bi uvedli rubriko o sv. maši,
simbolih in bogoslužnih molitvah ter izrazih.
Pogosteje naj bi bila napisana kakšna misel
treh zavetnikov naše kapele in ustanove:
Don Boska, Slomška in Grozdeta. Večkrat
naj bodo uvrščeni zapisi župljanov, še posebej otrok in mladine, saj bi s tem pokazali
svojo pripadnost občestvu in verski utrip.

Ob lanski sinodi o mladih se je v Cerkvi znova bolj
izostril čut za mladi rod. Prav
njim pa je namenjen sodoben katekizem Katoliške cerkve za mlade, ki je izšel pred
osmimi leti in je bil isto leto
preveden tudi v slovenščino.
Njegova vsebina je razdeljena v 4 dele in obravnava
krščansko verovanje, zakramente, življenje s Kristusom
in molitev. Prisrčen uvodnik
je napisal tedanji papež Benedikt XVI. Med drugim piše:
»Ta knjiga je napeta, ker govori o naši lastni usodi in se
zato najgloblje tiče vsakega
od nas.« Vprašanja in odgovore dopolnjujejo citati in povezave z raznimi viri, zlasti iz
Svetega pisma, pa tudi z mislimi svetnikov in drugih.
Ker bi tematika utegnila
zanimati in obogatiti marsikaterega iskalca ali nuditi priložnost za razširitev in poglobitev verskih uvidov, bomo v
nadaljevanjih objavljali njegovo tvarino, ki jo bo gotovo
dovolj za dveletni ciklus. Zanimivo je, da so si ta priročnik izbrali lanski birmanci kot
svoj birmanski spomin.

JANUARSKI DOGODKI V ŽUPNIJI
Za nami so božični in novoletni prazniki
in počitnice. Pred nami so tudi lepi dogodki,
ki se bodo zvrstili v tem mesecu. V sredo bo
pri nas dekanijska konferenca. Zbrali se
bomo duhovniki in z dekanom načrtovali
naše skupne dogodke v bližnji prihodnosti.
Pomembno bo tudi srečanje za starše
prvoobhajancev in birmancev, saj bomo začeli neposredne priprave na prejem teh
dveh zakramentov. Skupaj bomo sestavili
urnik in vsebino teh priprav. V prihodnjih nedeljah se bodo kandidati predstavili župnijskemu občestvu.
V soboto 12. januarja dopoldne bo pri
nas že kar tradicionalno srečanje trikraljevskih kolednikov celjske škofije. Program bo
potekal od 9. do 13. ure. Sv. mašo bo vodil

naš upokojeni škof Stanislav, gosta bosta
misijonski animator Jože Andolšek in igralec Gregor Čušin.
Od 18. januarja bomo obhajali molitveno osmino za edinost kristjanov. Slomšek je bil pobudnik tudi molitvene zveze za
edinost kristjanov. Duhovnike in vernike je
zelo spodbujal za sodelovanje v tej duhovni
navezi. Predvsem pa se pridružujemo Jezusovi molitvi k Očetu, da bi bili mi med seboj
eno, kakor je on z Očetom.
Na praznik sv. Frančiška Saleškega 24.
t.m., po katerem imamo salezijanci ime, bo
pri nas celodnevno češčenje sv. Rešnjega
Telesa. Pred Jezusom bomo zastopali vso
našo škofijo in molili za mnoge potrebe.
Sklepno sv. mašo bo vodil celjski opat Marjan Jezernik.
Zadnja nedelja v tem mesecu pa bo posvečena sv. Janezu Bosku. S slovesno mašo in prijateljskim druženjem bomo počastili
svetnika mladih in ga prosili za navdih in
blagoslov pri vzgoji.
Ves mesec pa je posvečen verskemu
tisku, ki pa je v naši župniji zelo skromno
prisoten. Družine ne bo več v prosti prodaji,
saj jo dobite na pošti, po pošti ali drugje. Če
velja starodavno pravilo: povej mi kaj bereš
in povem ti kdo si, potem se težko prepoznamo kot osveščeni in izobraženi kristjani.

SVETNIKI v tem tednu
P Rajmund, duhovnik
T Severin, opat

S Julijan, mučenec
Č Gregor Niški, škof
P Pavlin Oglejski, škof
S Tatjana, mučenka
N JEZUSOV KRST

SVETA ZNAMENJA

Govorico narave so danes zelo zameglili tehnični
simboli in znamenja. Pomislimo samo na ikone na telefonu, smerokaze in napise po
trgovinah. Včasih je človek
imel izkušnjo daljave, ki jo je
prehodil v nekaj urah, danes
se je ta daljava zmanjšala le
na kilometre in nekaj minut.
Ko so se ljudje vzpenjali na
goro v svetišče je klic kvišku
srca povzel to, kar so že čutili
na poti. Ko so si po domovih
svetili z odprtim ognjem, so
lažje doživeli plamen velikonočne sveče.
Liturgija je oblikovana z
znamenji, kretnjami in besedami. Za dejavno in polno sodelovanje je potrebno razumevanje te govorice. V človeku se mora prebuditi notranji čut, ki je hkrati ključ za
prepoznavanje osebnega duHIŠNI BLAGOSLOV 20+C+M+B+19 hovnega jedra in graditev odnosa z Jezusom, ki je podoba
Te oznake na naših vratih pomenijo, naj v Nevidnega in vrata v Božje
tem letu Kristus blagoslavlja prebivališče kraljestvo. Sv. maša pomeni
(Christus mansionem benedicat). Napis je mnogim sonce življenja. Zato
bomo v tem stolpcu spoznaljudsko izročilo spremenilo v začetnice imen vali in odkrivali govorico svetreh kraljev in črko C spremenilo v G. Vse- tih znamenj, ki vzpostavljajo
kakor je prvotni pomen bogatejši.
in izražajo odnos do Boga.

