
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE  
od 14. do 20. 1. 2019 
 

ponedeljek:  
7.30 za + Štefko in Vinka Reher, gr. 
18.30 na čast A. M. Slomšku za 

rojstni dan  

 torek:  
7.30 za + Karlija Gradišnika 
     za + Štefko in Vinka Reher, gr. 
18.30 za + Mijo Pantner in Elzo 

 Beber 

      sreda:  
8.00 za + Jožeta Moličnika 
     za + Štefko in Vinka Reher, gr. 
18.30 za + Ivico (m) Kelavića, 30.d. 

      četrtek:  
7.30 za + Antona Liparja in starše 
  Oselj 

za + Štefko in Vinka Reher, gr. 
18.30 za + družini Kunst in Presker 

      petek:  
7.30 za + Štefko in Vinka Reher, gr 
18.30 za srečno zadnjo uro 

       sobota:  
7.30 za + Štefko in Vinka Reher, gr 

18.30 za + Petra in Kato Guberac  

    NEDELJA 
8.00 za + Štefko in Vinka Reher 

 za žive in + farane 
10.00 za + Julijano Lovašič, obl., 

  moža in starše 
 

Od nas se je poslovil in vstopil v 

večnost Anton Klemenčič (81), 

oskrbovanec Špesovega doma v 
Vojniku. Naj se odpočije v 

Gospodovem naročju.   
 

OZNANILA: 
 

● Ob prazniku Jezusovega krsta se veselimo 
tudi našega krstnega prerojenja, saj smo z 
njim prejeli dostojanstvo Božjega otroštva, 
usposobljeni smo bili za Božjo službo, ki nam 
jo pomaga uresničevati Jezus sam, še po-
sebej, da ljubimo Boga z vsem srcem in 
svojega bližnjega kakor samega sebe.   

 

● Z današnjim praznikom Jezusovega krsta 
sklepamo božični čas, a bomo radi uvrstili 
kakšno božično pesem še tja do svečnice. 

 

● Jutri ob 19.10 vabljeni člani ŽPS na redno 
januarsko sejo, ko bomo načrtovali prihodnje 
pastoralne dogodke in se pomenili o darovih, 
s katerimi lahko služimo skupnosti in Cerkvi. 

 

● V četrtek ob 18. uri bo sestanek za starše 
veroučencev 3. razreda, da bomo dorekli  
program priprav na prvo spoved in obhajilo.  

 

● Danes teden bo 2. nedelja med letom. Pri 
maši ob 10. uri se nam bodo predstavili 
kandidati za sv. birmo, ki bo meseca oktobra. 

 

● V četrtek 24. januarja bo pri nas dan 
celodnevne molitve in češčenja Jezusa v sv. 
Rešnjem Telesu. To je za nas čast in naloga, 
saj bomo s svetim opravilom zastopali vso 
našo škofijo. 

 

● Na mizici vzemite Glasilo.  

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!13.!1.!!!praznik!Jezusovega!krsta!
!14.!1.! seja!�PS!
!17.!1.! sestanek!za!star�e!prvoobhajancev!
!20.!1.! predstavitev!birmskih!kandidatov!!
!24.!1.! dan!celodnevnega!"e�"enja!
!27.!1.! praznovanje!sv.!Janeza!Boska!
!

Ljubezen in blagost sv. Frančiška Saleškega  
naj me vodita v vsaki stvari.!(don!Bosko)!

!
!
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BOŽJA BESEDA  
Izaija 42,1-4.6-7 
Psalm!29!
Apostolska dela 10,34-38 
Luka 3,15-16.21-22 
 

Glejte, moj služabnik, moj 
izvoljeni, ki se ga veseli 
moja duša. Polóžil sem nanj 
svojega duha. Narodom bo 
delil pravico. Nalomljenega 
trsa ne bo zlômil in tlečega 
stenja ne ugásil. 
 

Gospod bo blagoslôvil svoje 
ljudstvo. 
 

Veste o Jezusu iz Nazareta, 
ki ga je Bog mazilil s Svetim 
Duhom in z močjo; hodil je 
iz kraja v kraj ter delal dobra 
dela in ozdravljal vse, ki so 
bili pod hudičevo oblastjo; 
zakaj Bog je bil z njim. 
 

Ko je bil Jezus krščen in 
molil, se je odprlo nebo. 
Sveti Duh je prišel nadenj v 
telesni podobi kakor golob 
in zaslišal se je glas iz neba: 
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad 
teboj imam veselje.« 
! 

 

 
 

Janez Krstnik je poznal Jezusa in vedel, da ne 

potrebuje njegovega krsta pokore. Na 

Jezusovo vztrajno prigovarjanje je opravil to 

sveto dejanje, pri katerem je nad Jezusa v 

podobi goloba prišel Sveti Duh in slišalo se je 
Očetovo sporočilo, da je Jezus njegov 

ljubljeni Sin. Poročilo o tem je zapisano v 

evangelijih. Z Jezusovim krstom pa je 

razložen pomen našega krsta. Video kamere 

natan-čno zabeležijo potek krstnega obreda:  

krščenca, krstitelja, vodo in druge simbole, 

pa tudi besede in način podelitve krsta. Za 
tem vidnim opravilom pa se zgodi veličastna 

Božja zadeva. Človek je rešen izvirnega 

greha, njegovo ime se zapiše v nebesih,  
katerih dedič postane. Človekovo dušo in 

telo prevzame Jezus v svojo posebno oskrbo, 

saj smo vcepljeni Nanj kot mladike na trto.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

VEZILO 2019 
   

Vrhovni pred-
stojnik Salezijan-
ske družbe Angel 
Fernandez Artime 
je pripravil vezilo 
(vodilo) za leto 
2019, ki bo spremljalo in navdihovalo to pasto-
ralno leto: »Da bo moje veselje v vas« (Jn 
15,11). SVETOST TUDI ZATE.  

Don Bosko je bil umetnik mladinske sveto-
sti. Ta veliki krščanski ideal je mladim tako pri-
bližal, da so mogli in želeli stopiti v iskren in tra-
jen oseben odnos z Jezusom in Marijo v zve-
stem in veselem izpolnjevanju svojih dolžnosti. 
Vaša svetost je v tem, da ste veseli, ker ste ljub-
ljeni Božji otroci. 

Za don Boskov praznik konec meseca ja-
nuarja si bomo tudi v slovenščini lahko ogledalo 
video sporočilo in razlago tega vezila. 

 

IZOBRAŽEVANJE ANIMATORJEV 
 

V Veržeju se je ta vikend zbralo okrog 140 
mladih iz salezijanskih župnij na usposabljanju 
animatorjev. Mladi se bodo naučili osnovnih 
veščin salezijanskega dela z mladino: animacija 
mladih, kateheza, osnove salezijanske duhov-
nosti, veliko praktičnega dela z načrtovanjem in 
organizacijo dogodkov, družabnost… Iz našega 
mladinskega centra je šlo na srečanje 10 mladih 
in vodja SMC Mitja.  

V soboto 19. januarja pa bo v našem SMC 
krajši tečaj za animatorje oratorijev in drugih 
srečanj v celjski škofiji.  

Damijan Grlec SDB 

 
ZAČETEK PRIPRAV NA SV. BIRMO  
 

Čeprav je bilo na začetku tega veroučnega 
leta sklenjeno in na ŽPS potrjeno, da bo sv. 
birma v naši župniji vsaki dve leti, je bilo zaradi 

vztrajnega prigovarjanja staršev sprejeto, da bo 
birma tudi letos v oktobru in sicer za veroučence 
sedanjega 8. razreda.  

Na sestanku staršev je bil izdelan in sprejet 
načrt priprav, ki je zaradi kratkega časa malo 
bolj intenziven. Poleg rednega osebnega dela 
kandidatov, verouka in sodelovanje v birman-
skih skupinah bo vsak mesec poseben 'birman-
ski dogodek' pri nedeljski sv. maši. Kandidati se 
bodo udeležili tudi duhovnih vaj za osnovno-
šolce v Želimljem in birmanskega vikenda. 

Kandidati bodo v tem tednu napisali 
osebno prošnjo za prejem sv. birme in sodelo-
vanje v predvidenih pripravah. Prihodnjo nede-
ljo se nam bodo predstavili pri sv. maši ob 10. 
uri. Podpirajmo jih z molitvijo.  
 

SREČANJE KOLEDNIKOV 
 

V naši kapeli in prostorih don Boskovega 
centra je bilo včeraj tradicionalno zahvalno sre-
čanje trikraljevskih kolednikov, ko so v raznih 
župnijah celjske škofije obiskovali domove, vo-
ščili Božjega varstva in miru ter zbirali darove za 
misijonarje. Pri sv. maši se je naš škof Stanislav 
zahvalil za njihovo požrtvovalnost, čas in voljo, 
da so tako konkretno pokazali svojo ljubezen do 
potrebnih. Voditelj koledniškega gibanja g. Viki, 
župnik iz Luč, je s svojimi sodelavci lepo animi-
ral bogoslužje. 

Kolednike je nagovoril in jim predstavil ve-
like misijonske potrebe in izzive g. Jože Andol-
šek. Po potrebnem okrepčilu pa je navzoče 
spravil v dobro voljo še dramski igralec Gregor 
Čušin.  
 

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST 
 

Od petka dalje obhajamo osemdnevno molitev 
za edinost kristjanov, ki jo je pravzaprav začel 
že Jezus, ko je molil za učence, da bi bili z Njim 
eno, kakor je On eno z Očetom. Kako potrebna 
je tudi molitev za edinost kristjanov v družini. 

 
 

 
 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

ČEMU SMO NA ZEMLJI?  
 

Na zemlji smo, da bi Boga 
spoznali in ljubili, po nje-
govi volji delali dobro in 
nekoč prišli v nebesa. 
 

Biti človek pomeni: priti 
od Boga in iti k Bogu. Semkaj 
prihajamo veliko bolj od da-
leč kot od naših staršev. Pri-
hajamo od Boga, v katerem 
je doma vsa sreča nebes in 
zemlje. On nas pričakuje v 
svoji večni, brezmejni blaže-
nosti. Vmes živimo na tej 
zemlji. Včasih čutimo bližino 
našega Stvarnika, pogosto 
pa ne čutimo sploh nič. Da bi 
našli pot domov, nam je Bog 
poslal svojega Sina, ki nas je 
osvobodil greha, nas odrešil 
vsega zla in nas zanesljivo 
vodi v resnično življenje. On 
je »pot, resnica in življenje« 
(Jn 14,6). »Bog hoče, da bi 
se vsi ljudje rešili in prišli do 
spoznanja resnice« (1 Tim 
2,4). Francoski matematik in 
filozof Blaise Pascal je dejal: 
Ljudi in človeške stvari mo-
ramo poznati, da bi jih ljubili. 
Boga in Božje stvari pa mo-
ramo ljubiti, da bi jih lahko 
poznali.  

Ko človek ljubi, mu pre-
kipeva srce. Svoje veselje bi 
rad delil z drugimi. To ima od 
svojega Stvarnika, ki nas je 
ustvaril iz 'preobilja' svoje lju-
bezni. Svoje veselje želi deliti 
z nami, ki smo ustvarjena bi-
tja njegove ljubezni. 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Oton, redovnik  

T Pavel, puščavnik 

S Marcel, papež  

Č Anton, puščavnik  

P Marjeta Ogrska, redovnica  

S Suzana, mučenka  

N Fabijan in Boštjan, mučenca 
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

Sveto pismo ne daje te-
oretičnega odgovora kaj je 
sveto, kaže pa na sveta zna-
menja, kot so kraji, podobe, 
obredi ali drugo, kar posebno 
izrazito kaže na Boga in kar 
doživljamo kot napolnjeno z 
Božjo močjo. Pač pa Sveto 
pismo hoče odgovoriti na 
vprašanje »Kdo je svet?« in 
pravi na kratko, da je Bog 
svet. »Sveti sem v tvoji sre-
di«, sporoča Bog svojemu 
ljudstvu po preroku Ozeju. 
Popolnoma prežet s svetos-
tjo Boga  je samo Jezus Kri-
stus. »Ti si sveti od Boga,« 
izpove Peter v uri stiske (Jn 
6,69). V času pred Jezusom 
je bilo mogoče svetost Boga 
izkusiti na dva načina: kot 
očarljivo in osrečujoče izkus-
tvo Božje bližine v naravi in 
zgodovini, na drugi strani pa 
kot pretresljivo veličastvo, ki 
se ga zaradi svoje nevredno-
sti človek boji. - V presveto, v 
srce jeruzalemskega templja 
ni smel stopiti nihče, razen 
velikega duhovnika enkrat na 
leto. Ko je Jezus izdihnil na 
križu, se je pretrgalo zagrinja-
lo v templju, dostop do sve-
tega je zdaj omogočen vsem.    
 


