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6. januar – nedelja: praznik Go- 8. januar – torek: ob 19.30 uri
spodovega razglašenja (sveti trije srečanje Biblične skupine.
kralji).
10. januar – četrtek: ob 18.15 uri
molitev pred Najsvetejšim.

Božja beseda
Zlata in kadila bodo prinesli, GOSPODOVO hvalo bodo oznanjali. 11. januar – petek: ob 19.30 uri
čiščenje cerkve.
Izaija 60,6b
Kakor sem prej na kratko zapisal, 11. januar (petek) – 13. januar
mi je bila po razodetju razkrita (nedelja): usposabljanje salezijanskih animatorjev.
skrivnost.
Pismo Efežanom 3,3
13. januar – nedelja: nedelja JeKo je bil Jezus rojen v Betlehemu zusovega krsta.
v Judeji v dneh kralja Heroda, so
prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem. Božja beseda
Matej 2,1
»Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga ve7. januar – ponedeljek: ob 9.00 seli moja duša. Položil sem nanj
uri družabno srečanje za starejše. svojega duha.«
Izaija 42,1a

Tedaj je Peter spregovoril: »Zdaj
v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji
in pravično ravna.«
Apostolska dela, 10,34-36

Božja beseda
Narodi bodo videli tvojo pravičnost, vsi kralji tvojo slavo.
Izaija 62,2a

Različni so milostni darovi, Duh
pa je isti. Različne so službe, GoJanez je vsem odgovoril: »Jaz vas spod pa je isti. Različna so dela,
krščujem v vodi, pride pa močnej- isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.
ši od mene; on vas bo krstil v Sve- Vsakomur se daje razkritje Duha v
tem Duhu in ognju.«
korist vseh.
prim. Luka 3,16
1. pismo Korinčanom 12, 4-7
14. januar – ponedeljek: ob 9.00 Njegova mati je rekla strežnikom:
uri družabno srečanje za starejše. »Kar koli vam reče, storite.«
Janezov evangelij 2,5
17. januar – četrtek: ob 18.15 uri
molitev pred Najsvetejšim.
21. januar – ponedeljek: ob 9.00
uri družabno srečanje za starejše.
18. januar (petek) – 20. januar
(nedelja): vikend za otroški pev- 22. januar – torek: ob 19.30 uri
ski zborček.
srečanje Biblične skupine.
20. januar – nedelja: 2. nedelja 24. januar – četrtek: ob 18.15 uri
med letom. Ob 15.00 uri deka- molitev pred Najsvetejšim.
nijsko srečanje za člane ŽPS-ja v
Dolskem.
25. januar (petek) – 27. januar
(nedelja): vikend za srednješolce.

27. januar – nedelja: 3. nedelja 28. januar – ponedeljek: ob 9.00
med letom – nedelja Svetega pi- uri družabno srečanje za starejše.
sma.
30. januar – sreda: ob 19.30 uri
praznična seja ŽPS-ja ob prazniku
Božja beseda
»Ne bodite žalostni, kajti veselje v sv. Janeza Boska.
Gospodu je vaša moč.«
31. januar – četrtek: praznik sv.
Nehemija 8,10b
Janeza Boska, ustanovitelja saleziVi pa ste Kristusovo telo in vsak jancev. Ob 18.15 uri molitev pred
zase del telesa. Bog pa je v Cerkvi Najsvetejšim. Svete maše ob 7.30
postavil najprej apostole, drugič in ob 19.00 uri.
preroke, tretjič učitelje; potem čudodelstva, potem milostne darove 1. februar (petek) – 3. februar
ozdravljanja, pomoči, vodenja in (nedelja): vikend za ministrante.
govorjenja v raznovrstnih jezikih.
1. pismo Korinčanom,12,27-28
3. februar – nedelja: 4. nedelja
med letom. Popoldne ob 15.00 uri
Duh Gospodov je nad menoj, ker na Rakovniku srečanje otroških
me je mazilil, da prinesem bla- pevskih zborov.
govest ubogim. Poslal me je, da
oznanim jetnikom prostost in sle- Božja beseda
pim vid, da pustim zatirane na Zgodila se mi je Gospodova beseprostost, da oznanim leto, ki je da, rekoč: »Preden sem te upodóljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, bil v materinem telesu, sem te
ga vrnil služabniku in sédel.
poznal; preden si prišel iz mateLuka 4,18-19
rinega naročja, sem te posvetil, te
postavil za preroka narodom.«
Jeremija 1,4-5

Ko bi govoril človeške in angelske
jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem
postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in
ko bi poznal vse skrivnosti in imel
vse spoznanje in ko bi imel vso
vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič.
1. pismo Korinčanom 13,1-2

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.

Jezus je rekel: »Resnično, povem
vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju.
Lukov evangelij 4,24

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.

Namen apostolata molitve
Za evangelizacijo: MLADI V
MARIJINI ŠOLI
Da bi mladi ljudje, zlasti v Latinski Ameriki, sledili Marijinemu
zgledu in se odzvali Gospodovemu povabilu, naj veselje evangelija posredujejo svetu.

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 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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