Godovi in sv. maše v mesecu januarju
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Marija Božja Mati
Bazilij Veliki, škof
Jezusovo ime
Angela Folinjska
Milena, devica
Gospodovo razglašenje
sv. trije kralji
Rajmund, duhovnik
Severin Noriški
Pij IX., papež
Gregor Niški, škof
Pavlin Oglejski II.
Tatjana, mučenka
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Jezusov krst
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Oton, prior
Mihej in Habakuk
Maroški mučenci
Anton, puščavnik
Marjeta Ogrska
b.sl. Friderik Baraga
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2. nedelja med letom
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Neža, mučenka
Laura Vicuna
Zaroka Marije in Jožefa
Frančišek Saleški
Spreob. apostola Pavla
Timotej in Tit
Nedelja
Svetega pisma
Tomaž Akvinski
Konstancij, škof
Hijacinta Mariscotti
Janez Bosko, duhovnik
Brigita Irska
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Jezusovo darovanje
svečnica
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+ Franc Hartman
+ Berta Obrovnik
+ Peter Bukovnik
+ Franci Potočnik
+ Karl Hleb
+ Marija Smodiš
+ Marinka Dogenik
+ Katarina in Janez Korošec, bratje in sestra
+ Milka Osterveršnik
+ Rado Trobentar
+ Vinko Altenbaher
+ Slavko Vollmeier
+ Vida Urleb
+ družina Žigert ter Janez Zagomilšek in
Slavko Kos
+ Peter in Marica Obrovnik
+ Simona Žurga
+ Alojz in Alojzija Repolusk in svojci
- za blagoslov pri delu in Božje varstvo
+ Sašo Trabe
+ Tone Jurše
+ Milan Težak
+ Ivan Mikuš, Darinka Orosel ter sorodniki
+ Zvonka Harič
- v zahvalo
- za blagoslov v zakonu
+ družina Smodiš in Rataj
- v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo
+ Bojan Kladnik
+ Terezija Jug
+ Vojko Ulaga
+ Ivan in Olga Divjak ter Marija Šraj
+ Kristina, Violeta, Janko, Franc in Marija Javšnik
+ Marija, Alojz in Ivan Kac
- za farane in dobrotnike župnije
+ družina Gmajska
+ Berta Obrovnik
+ Zvonka Harič
+ Vinko, Ida in Elizabeta Nalič,
Franc in Frančiška Kobal
+ Silva Vute
+ Avgust in Miroslava Belovič
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Lk 1,1–4; 4,14–21
BOŽJA BESEDA
OB NEDELJI SVETEGA PISMA
Zvitek, ki ga je Jezus bral v templju, je bila
Božja beseda, zapisana na način, kot so ga
uporabljali takrat. Danes je slednja zbrana v
Svetem pismu.
Sveto pismo je osrednje in temeljno besedilo
krščanstva in je najbolj brana knjiga v zgodovini. Sestavljeno je iz Stare in Nove zaveze. Prevedeno je v več kot 2100 jezikov. V teku zgodovine je imelo in ima tudi še danes poleg duhovno–verskega tudi izjemen pomen in vpliv
na kulturo, umetnost in zgodovino.
Stara zaveza je večinoma pisana v hebrejščini, deloma tudi v aramejščini in
grščini, Nova zaveza pa le v grščini. Prvi prevod Stare zaveze v grščino se
imenuje Septuaginta, nastajal pa je v 3. in 2. stoletju pr. Kr. Ime izvira iz
domnevnega števila prevajalcev, ki naj bi jih bilo 70. Prvi prevodi v latinščino
so bili narejeni iz grške Septuaginte in so znani pod imenom Vetus Latina. Iz
izvirnih jezikov je Sveto pismo v latinski jezik prvi prevedel sv. Hieronim v 4.
stoletju po Kristusu. Prevod se imenuje Vulgata (latinsko: splošno razširjena). Večina prevodov v evropske jezike je temeljila na Vulgati. Trend sodobnih prevodov se naslanja skoraj izključno na besedila v izvirnikih.
Sveto pismo je sestavljeno iz 73 knjig, od katerih jih Stara zaveza vsebuje
46, Nova zaveza pa 27. Nekatere krščanske skupnosti,…, uporabljajo Sveto
pismo z 39 knjigami Stare zaveze, ker ne priznavajo sedmih devterokanoničnih knjig.
Vsem knjigam Svetega pisma pa je skupno, da so Božja beseda, ki nam
govori v vseh časih. Vzpodbuja nas, da bi rasli in se krepili v veri ter jo posredovali drugim. Vsak dan imamo možnost za to. Jezusu naj nam bo zgled
v tem poslanstvu. Nad njim se je izpolnila davna prerokba – z njim naj odmeva v naša življenja…., naj bo zato Sveto pismo tudi v našem domu in v
naši družini!

Tedaj je Herod skrivaj poklical modre
in od njih natančno poizvedel o času,
ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih
je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite
in natančno raziščite glede deteta. Ko
ga najdete, mi sporočite, da se mu
pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih
besedah so se modri odpravili na pot;
in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem,
kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo
in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah
opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. (Mt 2,7–11)
Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli
poklonit. (Mt 2,3)
Rad bi bil podoben modrim. Na nebu, ki se zdi negibno, bi rad znal
odkriti zvezdo, ki vzide in gre naprej.
Rad bi bil podoben modrim. Rad bi imel razumnost in pogum, da bi
pustil tisto, kar že poznam, in iskal to, kar je novo. Rad bi znal iti dlje od
tistega, kar vsi govorijo in kar vsi delajo.
Rad bi bil podoben modrim. Rad bi ravnal drugače kakor Herodi, ki se
bojijo, da bodo izgubili to, kar imajo. Rad bi ravnal drugače, kakor stranka
velikih duhovnikov in pismoukov, ki znajo Sveto pismo na pamet, a ostajajo
jetniki svojih stališč.
Gospod, daj, da bom podoben modrim. Ker ti nisi negiben v nebesih,
temveč tam, kjer vzide zvezda in vodi na dolgo pot. Ti ne prebivaš v znanih
palačah, temveč tam, kjer nihče niti ne pomisli na tvojo ponižno in svetlobe
polno navzočnost.
prim: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
Na začetku novega leta 2019 se zahvaljujem vsem sodelavcem pri bogoslužju: ministrantom, bralcem Božje besede, pevcem, zborovodkinji in
organistki ter kitaristoma za vodenje družinskega pevskega zbora. Hvala
katehetom, animatorjem, članom Župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta ter sodelavcem pri Župnijski karitas. Hvala vsem, ki skrbite za
urejenost, čistost in krašenje župnijske cerkve, cerkve na Smolniku, pokopališke cerkve, župnišča in okolice. Hvala za darove za sv. maše in darove
za potrebe župnije in obnovitvenih del ter za tihe molitve in žrtve. Bodimo
tudi v tem letu dobri sodelavci v blagor naše župnije in vse Cerkve.
Obnovitvena dela:
Nova vrata na vhodu v cerkveni stolp in stopnice na podstrešju cerkve, obnovljen tabernakelj, ki ga uporabljamo tudi v zimski kapeli.

Dogodki v mesecu januarju:
1.1., novo leto-dan miru; pri sv. mašah bomo prosili za blagoslov in
Božje varstvo v novem letu
3.-5.1., prvi četrtek, petek in sobota; dopoldan obisk bolnikov na domu, pred sv. mašo smo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim
5.1., ob 9.30 srečanje ministrantov, po sv. maši srečanje FSR
6.1., praznik Gospodovega razglašenja, Sveti trije kralji.; pri obeh sv.
mašah blagoslov vode, kadila in krede, ob 10. uri družinska sv. maša
8.1., ob 18. uri srečanje katehetov in animatorjev
13.1., praznik Jezusovega krsta; ta dan se v hvaležnosti spominjamo
svojega krsta, ko so nas naši starši in botri prinesli v župnijsko cerkev in
smo postali kristjani
18-25.1., Teden molitve za edinost kristjanov
24.1., ob 19.30 srečanje skupine 'Nove družine'
26.1., ob 10. uri birmanske skupine
27.1., nedelja Svetega pisma; ob 15. uri srečanje v mariborski stolnici
2.2., praznik Gospodovega darovanja – svečnica; blagoslov sveč,
po večerni sv. maši srečanje Frančiškove družine
3.2., po obeh sv. mašah priložnost za prejem Blaževega blagoslova za
zdravje

Statistika za leto 2018
V oklepajih so podatki za primerjavo z letom 2017

Krščenih je bilo 31 (46)
17 dečkov in 14 deklic
- iz cerkvenih zakonov 4
- iz civilnih zakonov 2
- izvenzakonskih 25

Cerkvenih porok je bilo 11 (4)

Cerkvenih pogrebov je bilo 67 (66)
Umrlo je 31 moških in 36 žensk

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 18 otrok (16)

Zakrament sv. birme je prejelo 18 otrok in 4 odrasli

