OZNANILA in obvestila do 29. januarja 2017
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BESEDA ŽIVEGA BOGA

Honorat, škof; Berard in drugi maroški mučenci
+ Pavla Kern – Hribarjeva mama
Anton (Zvonko), pušč., opat; Maver in Placid, opat, meniha
- za blagoslov zakoncev Legradič
Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
+ Ivanka Pirec
Makarij Aleksandrijski, opat; b. sl. Friderik I. Baraga misionar
+ Angela Sirec
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Fabijan, papež, mučenec.; Sebastijan (Boštjan), mučenec
+ Milan Kern
Neža (Agnes, Janja), devica, mučenka; Epifanij Pavelski škof
+++ Martenčetovi
3. nedelja med letom Vincencij (Vinko) diakon, mučenec
- za žive in pokojne farane
+ Janez Kalan
Henrik Suzo , dominikanec; zaroka Marije in Jožefa
+ Mana Plevel
Frančišek Saleški, škof, cer. uč.; Felicijan, škof, mučenec
+ Frančiška Sevčnikar
Spreobrnitev apostola Pavla; Ananija iz Damaska
- za dušno in telesno zdravje J.

Timotej in Tit, škofa; Pavla Rimska, vdova
+ Frančiška Kozina (obl.)
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Angela merici, devica, ust. Uršulink; Teodorik, škof
+ Daniela Koritnik, 30.dan
Tomaž Akvinski, duh., cerk. učitelj; Julijan Kastiljski, škof
+ Ivanka Štirn (obl.) in Jože Štirn
4. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma; Valerij, škof
- za žive in pokojne farane
+ Janez in Marija Zupin

3. nedelja med letom

ČIŠČENJE
CERKVE:

IN

KRAŠENJE

Lepo se zahvaljujem skupini št. 12 iz
Velesovega za čiščenje in krašenje
cerkve. Za naslednje dva tedna so na
vrsti: v soboto, 21. 1. je na vrsti
Velesovo skupina št. 11. Praprotna
Polica št. 1 pa bo na vrsti 4. 2.

Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je
zagledalo veliko luč; in njim, ki
so sedeli v deželi smrtne sence,
je luč zasvetila. Od tedaj je
začel Jezus oznanjati in
opominjati: »Spreobrnite se,
zakaj nebeško kraljestvo se je
približalo.«
(prim. Mt 4,16–17)

ŠKOT – »Moj zobozdravnik je
enkraten,« pripoveduje Škot svojemu
prijatelju. »Vsakič, ko mi izdere zob, mi
potem
da
namesto
plačljive
protibolečinske injekcije velik kozarec
viskija.« –"Potem pa kar pogosto in rad
zahajaš tja, kajne?« –»Hja, prej sem hodil
pogosto, zdaj pa poredkoma, ker skoraj
nimam več zob.«

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO »POD
LIPO« ADERGAS je tudi v letošnji jeseni – zimi
pripravilo svojo odrsko uprizoritev. Danes v nedeljo
15. 1. ob 16 uri v dvorani v Adergasu si lahko ogledate
hudomušno komedijo z naslovom »Moj Vinko«.
Zaradi velike »doze« smeha vas komedija ne bo
pustila ravnodušnih. Toplo povabljeni.
»DRUŽINA POJE« je naslov kulturne prireditve, ki jo tudi pripravlja
zgoraj imenovano KUD POD LIPO ADERGAS. Glasbena pevska
prireditev bo v nedeljo, 22. januarja ob 16. uri. Sodelovali bodo tudi gostje
od drugod.
Naše društvo se ukvarja z različnimi kulturno umetniškimi prireditvami in
je zelo lepo, da jih podpiramo z dobro besedo in obiskom njihovih predstav.
Povabljeni v čim večjem številu.
.

Teden molitve za edinost med kristjani z geslom DAJ MI
PITI. Teden molitve za edinost kristjanov vsako leto obhajamo

med 18. in 25. januarjem. Njen namen je približati različne
krščanske tradicije, obrede in običaje med seboj.
Letos ima poseben značaj, saj mineva petsto let od začetka
reformacije v Nemčiji (1517). Ta dogodek je močno
zaznamoval vso evropsko, svetovno in tudi slovensko
zgodovino in kulturo. V prejšnjih časih se katoličani takšnih
obletnic nismo bili vajeni spominjati, saj so se obhajale v duhu ostrih kritik in očitkov
na obeh straneh. Letos se prvič obhaja v ekumenskem in molitvenem duhu. Tako
želi tudi papež Frančišek, ki se je ob dnevu reformacije 2016 udeležil začetka
spominskih slovesnosti v Lundu (Švedska). Ob njih prihaja do izraza tudi bolečina
in skupno priznanje krivde za globoke delitve, ki so sledile reformaciji. Takšno
»očiščenje spomina« bo omogočilo, da napravimo nove korake na poti sprave.
Besedila za osmino so pripravile krščanske Cerkve in skupnosti v Nemčiji. Izbrale
so vodilno misel Sprava – Kristusova ljubezen nas priganja. Z njo se osredotočajo
na jedro krščanskega verovanja, na Jezusa Kristusa in na delo sprave, ki ga je izvršil.
Kristusova ljubezen nas priganja najprej k temu, da molimo in da nam molitev da
poleta za delo v prid edinosti. –
Nedelja Svetega pisma je praznik Svetega
pisma. Je dan v letu, ko se posebej ustavimo in
zahvalimo Bogu za dar zapisane Božje besede.
Spomnimo se bogate svetopisemske dediščine,
ki jo imamo Slovenci in ki nam je danes lahko
v veliko spodbudo in navdih. Obenem je to
priložnost za iskanje načinov, kako bolje
»ravnati z Božjo besedo« (2 Tim 2,15).
Tema letošnjega svetopisemskega maratona in svetopisemske nedelje je:
»Spregovorim ti na srce«. Besedilo je vzeto iz Knjige preroka Ozeja 2,16. Nekega
dne je Bog poklical preroka Ozeja in mu osebno povedal sporočilo, ki ga mora
povedati Izraelcem. Mora jim povedati, da greh, ki ga počenjajo, uničuje njihova
življenja in jih oddaljuje od velikih blagoslovov, ki jih ima pripravljene za svoje
ljudstvo. Ker jih Bog tako močno ljubi, se je odločil, da jim bo celo sam osebno
govoril na srce. Bog je vedel, da je najbolj učinkovit način, če osebno nagovori
njihova srca, ker se jih bo to najbolj dotaknilo. Enako je tudi danes. Nagovarja te,
da bereš Sveto pismo, ker boš v njem našel vrednote, krščanske in moralne, ki bodo
imele pomemben vpliv na tvoje odločitve in življenje. Tega v svetu ne boš našel in
slišal, slišal boš ravno obratno. Zato se je Božjemu vabilu in govoru na srce vredno
odzvati! Svetopisemski maraton in nedelja Svetega pisma je lahko v veliko spodbudo
pri tvojem odzivu. Zvonko Turinski, pastor Evangelijske krščanske cerkve Ljubljana
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leto XXIX

O BOG, ČASTIM TE
O Bog, častim te:
ti si modrost, ki si me je zamislila,
ti si volja, ki me je hotela,
ti si moč, ki me je ustvarila,
ti si milost, ki me je povzdignila,
ti si glas, ki me kliče,
ti si beseda, ki mi govori,
ti si dobrota, ki me obdaruje,
ti si previdnost, ki me vodi,
ti si milosrčnost, ki mi odpušča,
ti si ljubezen, ki me objema,
ti si duh, ki me poživlja,
ti si mir, ki me napolnjuje,
ti si svetost, ki me spreminja,
da nikoli ne mirujem, dokler te ne
zrem: o Bog, molim te. Amen.
Youcat – Molitvenik za mlade

