19. januar: NEDELJA VERSKEGA TISKA: VERSKI TISK NI »HITRA HRANA«

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

2. NEDELJA
MED LETOM

Friderik
Irenej
Baraga
b.sl.

Iz 49,3.5-6;
Ps 40,2.4.7-10;
1 Kor 1,1-3;
Jn 1,29-34

20.1. 2020
PONEDELJEK

Sebastijan
mučenec

1 Sam 15,1623; Ps 50,89.16-17.21.23;
Mr 2,18-22

21. 1. 2020
TOREK

Neža
(Agnes)
mučenka

1 Sam 16,1-13;
Ps 89,20.2122.27-28;
Mr 2,23-28

22. 1. 2020
SREDA

Vincencij
(Vinko)
mučenec

1 Sam 17,3233.37.40-51; Ps
144,1.2.9-10;
Mr 3,1-6

23. 1. 2020
ČETRTEK

Henrik
Suzo
dominikanec

1 Sam 18,69;19,1-7; Ps
56,2-3.9-14;
Mr 3,7-12

24. 1. 2020
PETEK

Frančišek
Saleški
škof

1 Sam 24,3-21;
Ps 57,2.34.6.11;
Mr 3,13-19

25. 1. 2020
SOBOTA

Spreobrnitev
apostola
Pavla

Apd 22,3-16 ali
9,1-22;
Ps 117,1-2;
Mr 16,15-18

26. 1. 2020

Timotej
in Tit
škofa

Iz 8,23-9,3; Ps
27,1.4.13-14; 1
Kor 1,10-13.17;
Mt 4,12-23

4. teden
19. 1. 2020

3. NEDELJA
MED LETOM

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Alojza Stolfa
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ob 11. uri
za božje varstvo
sina

ob 18. uri

po namenu

v dober namen

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ŠTUDENTSKA
MAŠA ob 20. uri
za uspešno operacijo
in na čast Sv. Duhu

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00
po namenu
KAPELA
ob 7.30

za + Pavla in
Marijo Pečar
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

ob 9. uri
za Vero ob R.D.
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
po namenu

ob 18. uri
za + Vincenca
Rajgelj
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

ob 18. uri
za spreobrnjenje
in blagoslov
Martine

ob 18. uri
v dober namen

ob 11. uri
za + Križnik
Angelo

Januar je mesec verskega tiska. To je tudi čas, ko se vprašamo, ali je
ob vsej poplavi tiskanih, elektronskih in spletnih medijev sploh še
smiselno imeti doma verski tisk. Zakaj bi plačevali naročnino, ko je tako
ali tako že vsega preveč? Ko »na vsakem vogalu« dobiš informacije o
vsem, kar želiš? Toda verski mediji so velikega pomena za življenje
slovenskega vernika. Po drugih poteh težko pride do njega duhovna
misel in korektna informacija o življenju Cerkve na Slovenskem in v
svetu. Nekdo je zapisal: »Kristjana, ki verskega tiska ne bere, lahko
pobere!«
MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV
Molitvena osmina za edinost kristjanov poteka od 18. do 25. januarja 2020. V
tem tednu beremo spodbude in molitve za edinost kristjanov. Gradivo za
letošnji teden molitve za edinost so pripravili kristjani različnih Cerkva z
Malte, ki je večinsko katoliška dežela. Letošnje spodbude nosijo skupni
naslov: "Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo"
(Apd 28,2). Sveti Pavel se je kot brodolomec rešil na
obale Malte okoli leta 60. O gostoljubnih domačinih
je njegov spremljevalec Luka zapisal pohvalo:
»Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo.«
Gostoljubnost pa je tudi danes nujno potrebna
krepost, ko gre za iskanje krščanske edinosti in
»dialog ljubezni« med krščanskimi Cerkvami.
PETEK, 24. januar: SV. FRANČIŠEK SALEŠKI, ZAVETNIK NOVINARJEV
Rodil se je 21. avgusta 1567 v plemiški družini Boisy v današnji francoski
pokrajini Savoja. Pravo je študiral na univerzah v Parizu in Padovi. Že v
študijskih letih je pokazal zanimanje za teološka vprašanja, ob čemer je odkril
duhovniški poklic. Opustil je pravniško službo in leta 1593 postal duhovnik.
Ker je kot odličen pridigar požel velik uspeh, je bil že po
treh letih imenovan za ženevskega škofa pomočnika in tri
leta pozneje je postal škof ordinarij.
Sedež škofije je moral zaradi pritiska kalvinskih
reformatorjev preseliti. Frančišek Saleški velja za
utemeljitelja moderne katoliške duhovnosti. Intelektualno
je vplival na nekatere najvidnejše osebnosti 17. stoletja v
Franciji. Umrl je 28. decembra 1622 v Lyonu.
Frančišek Saleški se je v prvih letih duhovništva veliko
ukvarjal s pridiganjem. Ker na prižnici ni dosegel
zavidljivih rezultatov, se je odločil, da bo svoje misli
objavil na letakih, ki jih je raznašal po hišah in pritrjeval na zidove. Zaradi
izvirne komunikacijske domislice svojega časa ga je papež Pij XI. (1922–1939)
leta 1923 razglasil za zavetnika novinarjev.

