GODOVI IN
PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO BRANJE

SVETE MAŠE:

17.1.2016
2. NEDELJA
MED LETOM

Sv. Anton
Puščavnik
(Zvonko),
puščavnik

Iz 62,1-5; Ps
96,1-3.7-10; 1
Kor 12,4-11; Jn
2,1-11

Ob 9.uri
za + Alojza Štolfa

Ob 11.uri
za + Marijo
Lisjak

18.1.2016

Sv. Marjeta
Ogrska,
redovnica

1 Sam 15,16-23;
Ps 50,8-9.1617.21.23; Mr
2,18-22

Kapela
ob 7,30
za + Marijo Lisjak

Ob 17.uri
za + Pavla in
Marijo Pečar

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

Kapela
Ob 7,30
za + Marijo Lisjak

V čast sv. Antonu
Pad.za zdravje
družine ter
spreobrnenje očeta in
sinov

3. teden

PONEDELJEK

19.1.2016
TOREK

Sv. Makarij,
opat

20.1.2016
SREDA

Sv. Fabijan in
Boštjan,
mučenca

21.1.2016
ČETRTEK

Sv. Neža,
devica in
mučenka

22.1.2016
PETEK

Sv. Vincencij
(Vinko,
Zmago),
mučenec

23.1.2016
SOBOTA

Sv. Henrik,
duhovnik

24.1.2016
3. NEDELJA
MED LETOM

Sv. Frančišek
Saleški, škof

1 Sam 17,3233.37.40-51; Ps
144,1.2.9-10; Mr
3,1-6
1 Sam 18,69;19,1-7; Ps
56,2-3.9-10.1012.13-14; Mr 3,712
1 Sam 24,3-21;
Ps 57,2.3-4.6.11;
Mr 3,13-19
2 Sam 1,1-4.1112.19.23-27; Ps
80,2-3.5-7; Mr
3,20-21
Neh 8,2-4.5-6.810; Ps
19,8.9.10.15; 1
Kor 12,12-30 ali
12,12-14.27; Lk
1,1-4;4,14-21

Ob 17.uri

Kapela
Ob 7,30
za + Marijo Lisjak

Ob 17.uri
za + Aleša Rojc,
Vladimirja in
Frančiško
Dobrila

Kapela
ob 7,30
za + Marijo Lisjak

Ob 17.uri
za blagoslov in
dokončanje
študija

Kapela
ob 7,30
za + Marijo Lisjak

Ob 17.uri
v čast sv. Jožefu
za primerno
službo

Kapela

Ob 7,30
za + Marijo Lisjak
Ob 9.uri
za + družino
Rupnik in družino
Lilija

Ob 17.uri
za spreobrnenje
in blagoslov
Katarine
Ob 11.uri
za + Marijo
Lisjak

2.

NEDELJA MED LETOM, 17.1. * JEZUSOV PRVI ČUDEŽ

»Karkoli vam poreče, to storite!« (Jn 2,5). To so besede iz pripovedi o
svatbi v Galilejski Kani, ki so temeljne za razumevanje vsega
Janezovega evangelija, saj je poln simbolne govorice. Marija prva od
gostov ugotovi, da ni več vina, kajti njena pozornost je povsem
namenjena drugim. Vino je simbol Božjega veselja, Božje ljubezni,
Božjega življenja; vino je tisto, kar razveseljuje življenje. »Dobro
vino« na svatbi pomeni prisotnost Boga samega, ki človeka do konca
napolni in izpolni. Če tega »vina« zmanjka, človek izgubi svojo identiteto, svojo bogopodonost, in
začne propadati. Drama vsakega človeka je prav v pomanjkanju tega vina v njegovem življenju:
takrat zmanjkuje ljubezni, veselja in življenja; življenje postane sivo, prazno, težko. Bolj ko
potrebujemo zunanje vzroke za veselje, bolj to kaže na pomanjkanje »vina«. Kadar ne znamo biti
veseli samih sebe, čeprav smo Božji dar; kadar se ne znamo veseliti nad drugimi, ker jih ne
prepoznamo več kot Božji dar – zlasti v krogu družinskih članov; ali kadar se ne znamo več
veseliti nad naravo in vsem, kar nas obdaja, ter želimo praznino zapolniti z vedno več stvarmi in
ljudmi, kar pa še bolj jemlje veselje nad tem, kar imamo – kadar se vse to dogaja, takrat nam je
gotovo zmanjkalo Božje ljubezni v odnosih, takrat ne znamo več gledati z Marijinim pogledom na
vse okoli nas. In takrat nam Marija, potem ko je Sinu povedala o naših praznih vrčih, reče:
»Karkoli vam reče, storite!« (Jn 2,5) To je Marijina rešitev: bodite pozorni na Božjo besedo; kaj
vam ona pravi. Bogu moremo prisluhniti na več načinov: on govori po razumu – modrosti, po
Svetem pismu, po konkretnih življenjskih situacijah in ljudeh v njih, govori pa tudi po nauku
Cerkve. (M. Turnšek v: Marijo ljubijo vsa srca (A. M. Slomšek)
PONEDELJEK, 18.1. * ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV

Poklicani smo, da oznanjamo slavna Božja dela (1 Pt 2,9)
Od 18. do 25. januarja 2016 bo v Sloveniji potekala
molitvena osmina za edinost kristjanov. Njen namen je
približati različne krščanske tradicije, obrede in običaje med
seboj tako na bogoslužni kot tudi na pastoralni in teološki
ravni. Koncilski očetje, zbrani na 2. vatikanskem vesoljnem
cerkvenem zboru (1962–1965) so v Odloku o ekumenizmu
zapisali: »Pospeševati obnovitev edinosti med vsemi kristjani, to je eden izmed
glavnih ciljev koncila. Kristus Gospod je namreč ustanovil eno in edino Cerkev …
Razdeljenost čisto gotovo nasprotuje Kristusovi volji, je svetu v pohujšanje in v
škodo najsvetejši stvari, namreč oznanjevanju evangelija vsemu stvarstvu« (E1).Koncil
je posebej izpostavil pomen »duhovnega ekumenizma«, ki vključuje »spreobrnjenje
srca in svetost življenja skupaj z zasebnimi in javnimi molitvami za edinost
kristjanov«. Duhovni ekumenizem je »duša vsega ekumenskega gibanja«. Ko se torej
leto za letom v molitveni osmini zbiramo k maši in molitvam, izpolnjujemo željo
celotne Cerkve. Srečujemo se tudi z verniki in predstavniki drugih Cerkva, saj je
»dovoljeno in celo zaželeno, da se katoličani združujejo k molitvi« skupaj z njimi (E 8).

»Bog je postavil cerkve kot pristanišča ob morju, da se lahko iz vrtincev zemeljskih skrbi rešimo
tja ter najdemo mir in tišino.« (Janez Zlatousti)
»Govori o Kristusu le tedaj, ko si vprašan o njem. Toda živi tako, da te bodo vprašali o Kristusu!«
(Paul Claudel)
3. NEDELJA MED LETOM, 24. 1. * »SKUPNOST PRI MOLITVI ZA EDINOST«
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