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Predstavitev poslanice za svetovni dan
miru 2018: Ljudje, ki iščejo mir
V galeriji Družina je bila v četrtek, 28.
decembra 2017, predstavitev poslanice
za svetovni dan miru januarja 2018. Papež Frančišek jo je naslovil Migranti in
begunci: ljudje, ki iščejo mir. O njih sta
spregovorila ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM in prof. dr.
Rafko Valenčič, urednik zbirke Cerkveni
dokumenti.
Oba sta dejala, da begunci in migranti s
seboj veliko prinašajo: pogum, energijo,
spoznanja in svojo kulturo. Nadškof Zore
je poudaril, da papež govori iz svojih lastnih izkušenj, saj je migrante in begunce
osebno srečal. Prav to manjka vsem nam.
Beremo in poslušamo poročila, a nismo
jim pogledali v oči, nismo slišali zvena
glasu njihove stiske. Omenil je štiri pomembne točke ob obravnavi beguncev in
migrantov, ki jih v poslanici navaja papež: sprejemanje in s tem tudi možnost
za zakonito vstopanje v državo, varovanje
njihovih pravic, podpiranje in pomoč pri
razvoju, npr. pri izobraževanju, in vključevanje tako, da prišleke pritegnemo k
skupnemu bogatenju. Oseben pristop je
pomemben pri spoznanju in reševanju te-

žav migrantov in beguncev, je znova poudaril nadškof. Zemlja je dom, ki je dan
vsem. Premalokrat pa razmišljamo tudi o
razlogih, zakaj ljudje bežijo iz svojih držav. Med razlogi so tudi podnebne spremembe, prav tako pa tudi v t. i. varnih
državah nekaterih grozi smrt. Nadškof
je omenil kristjana, ki je moral zbežati
zaradi svoje vere. Dejal je, da bi morala
biti povezava med državami, iz katerih
prihajajo begunci, in državami, ki si jih
izberejo za svoje zatočišče.
1. januar – ponedeljek: slovesni praznik
Marije, svete Božje Matere, svetovni dan
miru in začetek novega koledarskega leta.
Začetek meseca verskega tiska: vabljeni,
da obnovite naročnino za verski tisk ali
da se zanj na novo odločite. Svete maše
bodo ob 8.30, 10.00 in ob 19.00. Ni družabnega srečanja za starejše.
Božja beseda
Bog nas blagoslavlja, naj ga častijo vsi
konci zemlje.
Psalm 67 (66), 8
Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog
poslal svojega Sina, rojenega iz žene, ro-

jenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki
so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje.
Pismo Galačanom 4,4-6
Marija pa je vse te besede shranila in jih
premišljevala v svojem srcu.
Lukov evangelij 2,19
2. januar – torek: župnijsko peš romanje
k sv. Primožu nad Kamnikom.
3. januar – sreda: začetek verouka.
4. januar – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
5. januar – petek: prvi petek v mesecu.
Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev
Srca Jezusovega. Tretji sveti večer, ko
blagoslavljamo svoje domove in jih zaznamujemo s kraticami 20+G+M+B+18.
Pri večerni sveti maši blagoslov vode, kadila in krede.
6. januar – sobota: sobota po prvem
petku. Slovesni praznik Gospodovega
razglašenja (sveti trije kralji Gašper, Melhior, Boltežar). Sveti maši bosta ob 8.30
in ob 19.00 uri. Ob 18.00 uri molitev pred
Najsvetejšim.
7. januar – nedelja: nedelja Jezusovega
krsta.

Božja beseda
O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki
nimate denarja, pridite, kupite in jejte!
Pridite, kupite brez denarja, brez plačila
vino in mleko!
Izaija 5,1
Glej, Bog je moja rešitev, zaupam in se ne
bojim, kajti moja moč in moja pesem je
GOSPOD BOG, bil je moja rešitev.
Izaija 12,2
Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo po
tem, če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi. To je Božja ljubezen, da
se držimo njegovih zapovedi. In njegove
zapovedi niso težke.
1. Janezovo pismo 5,2-3
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam
veselje.«
Markov evangelij 1,11b
8. januar – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
9. januar – torek: ob 20.00 uri srečanje
Biblične skupine.
10. januar – sreda: ob 19.30 uri večer za
odrasle (kateheze za odrasle).
11. januar – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
12. januar – petek: ob 19.30 čiščenje cerkve.

12. – 14. januar: usposabljanje salezijanskih animatorjev pripravnikov v Veržeju.

19. – 21. januar: vikend za birmance. Vikend za otroški pevski zborček.

14. januar – nedelja: 2. nedelja med letom.

20. januar – sobota: dan odprtih vrat v
salezijanski gimnaziji Želimlje (http://
www.zelimlje.si/).

Božja beseda
»Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«
1. Samuelova knjiga 3,10b

21. januar – nedelja: 3. nedelja med letom.

Trdno sem upal v GOSPODA, pa se je
sklonil k meni in uslišal moje klicanje.
Dal mi je v usta novo pesem, hvalnico našemu Bogu. Mnogi bodo videli in se bali,
zaupali bodo v GOSPODA.
Psalm 40 (39,2.4)

Božja beseda
Bog je videl njihova dela, kako so se obrnili od svoje slabe poti; in Bog se je kesal
hudega, o katerem je govoril, da jim ga
bo naredil, in ga ni naredil.
Jona 3,10

Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od
Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte
Boga v svojem telesu.
1. pismo Korinčanom 6,19-20

Spomni se, GOSPOD, svojega usmiljenja,
svojih dobrot, saj so od vekomaj. Grehov
moje mladosti in mojih hudodelstev se ne
spominjaj, ti se me spominjaj po svoji zvestobi, zaradi svoje dobrote, o GOSPOD.
Psalm 25 (24),6-7

Jezus jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla
sta mu: »Rabi (kar v prevodu pomeni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in videla,
kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan.
Janezov evangelij 1,38b-39a

Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus
v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in
govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in
verujte evangeliju!«
Markov evangelij 1,14b-15

15. januar – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.

22. januar – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.

18. januar – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.

23. januar – torek: ob 20.00 uri srečanje
Biblične skupine.

26. januar – petek: ob 20.00 uri molitev
za mlade.
28. januar – nedelja: 4. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma.
Božja beseda
Pojdite, vriskajmo GOSPODU, vzklikajmo skali našega odrešenja. Stopimo predenj s hvalo,
vzklikajmo mu s slavospevi.
Psalm 95,1-2
Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in
pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel,
zavpil z močnim glasom in šel iz njega.
Vsi so se tako začudili, da so razpravljali
med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so
mu pokorni.« In glas o njem se je takoj
razširil po vsej okolici Galileje.
Markov evangelij 1,25-28
29. januar – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
31. januar – sreda: slovesni praznik sv.
Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev.
Ob 20.00 uri sestanek ŽPS-ja.
Namen apostolata molitve
Za evangelizacijo: ZA VERSKE
MANJŠINE V AZIJI
Da bi kristjani, kot druge verske manjšine
v azijskih državah, lahko v vsej svobodi
živeli svojo vero.

ZA SVETI KRST Vašega otroka se dogovorite z
domačim župnikom. Ob prijavi prinesete izpisek iz
rojstne matične knjige in družinsko knjižico, ki ste jo
prejeli ob cerkveni poroki.
Temu prvemu srečanju sledi še vsaj eno srečanje, na
katerem se poglobimo v pomen in potek zakramenta
svetega krsta. Tega srečanja se udeležijo tudi botri.
BOTER pri krstu ali birmi more biti odrasel, zgleden
katoliški vernik. Konkretno to pomeni, da je prejel
svojemu stanu primerne zakramente. Največkrat je
težava zaradi neurejene cerkvene poroke ali zaradi
nerednega udeleževanja nedeljske svete maše.
Za ZAKRAMENT SVETE POROKE se oglasite v
domači župniji vsaj dva meseca prej, da uredimo ženitveni zapisnik. Zanj potrebujete krstno samski list,
ki ga dobite v župniji Vašega krsta in ne sme biti star
več kot šest mesecev. Pred poroko je obvezna udeležba na tečaju priprave na zakon ali kake podobne
priprave. Pred samo poroko je še najmanj eno srečanje, na katerem se pripravimo na sam obred poroke.
Pred poroko vsak kristjan opravi tudi dobro spoved,
v kateri uredi pred Bogom vse dotedanje življenje.
Za POGREB Vašega dragega pokojnika se potem,
ko uredite stvari na Žalah, oglasite v župniji, v katero je pokojnik spadal. S seboj prinesete dokumente
o pokojniku, z duhovnikom pa se pogovorite glede
poteka krščanskega pogreba. Pred pogrebom je prav,
da svojci opravijo spoved in se med pogrebno mašo
udeležijo obhajila, ki ga namenijo za pokoj duše rajnega. Namesto cvetja in sveč na grob lahko darujemo
za svete maše, za potrebe cerkve ali druge dobrodelne namene.
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