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GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
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sv. maše med tednom so v kapeli.

Leto 19, številka 4

- za žive in rajne farane
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10.30 za + rajne iz družin Zupanič in Muzek

PONEDELJEK, 20. 1..

Sebastian in Fabijan, muč
TOREK, 21. 1.

Neža (Agnes, Janja), muč
SREDA, 22. 1.

18.00
18.00
18.00

Vincencij, diakon

za + Roziko in Antona Knap
molitev za edinost kristjanov

za + Magdaleno Kumpuš
molitev za misijone
za + Terezijo Mohorko

17.30 molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice

Henrik Suzo, red

18.00 za + Anico Štancer
molitev za duhovne poklice

Frančišek Saleški, šk, c.uč.

18.00

-

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Janez Krstnik je videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel:
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.
Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred
menoj; zakaj bil je prej ko jaz.
(Jn 1, 29-30)

molitev za družine

ČETRTEK, 23. 1.

PETEK, 24. 1.

za + Terezijo Lah
češčenje Najsvetejšega - za edinost

SOBOTA, 25. 1.

za + Franca Furha
18.00
SPREOBRNITEV
sklep tedna za edinost kristjanov
APOSTOLA PAVLA
NEDELJA, 26. 1.
7.30 - za žive in rajne farane
TRETJA MED LETOM 10.30 za + Alojza Megliča
nedelja svetega pisma

JAGNJE - IN GREH SVETA
Naziv Jagnje Božje nam pojasni stara
zaveza. Izraelcem v Egiptu je bilo
jagnje in njegova kri na vratih rešitev iz
suženjstva. Skozi stoletja so Boga
prosili za odpuščanje grehov z darovanjem jagnjeta. Izaija napove trpečega služabnika, ki bo žrtvovan kot
jagnje in Janez Krstnik predstavi
Jezusa kot 'Jagnje Božje, ki odvzema
greh sveta' .

DOBROVCE
NEDELJA, 19. 1.

Druga med letom
NEDELJA, 26. 1.

Tretja med letom
KAPLJICA ROSE

9.00

za + Franca Jezo

9.00

za + starše Pivec in brata Ivana

Ne zapusti vere v Jezusa Kristusa,
da bi ugajal okolici.
Zapusti slabo družbo,
da bi ugajal Jezusu Kristusu.
On je vir življenja.
www.cutations.persecution
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Izdal Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta: joze.soemen@triera.net;
031 590 556; ℡: 02 60 54 021
℡ Maranata 059 171 830
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Še bolj tuje kot izraz Jagnje Božje
je današnjemu človeku beseda greh.
Mnogi rajši rečejo 'napaka, slabost,
okoliščine, dednost'… Vse to izraža
nekaj nepravilnega, toda odriva
osebno odgovornost, medtem ko
greh zajame ravno to.

Zlo je v svetu navzoče v mnogih
oblikah: nasilje, velik del družbe je
brez pravic, plača številnih delavcev
je prenizka za prehrano družine,
klimatske spremembe uničujejo
planet... Temu seznanu lahko
dodamo še razdeljenost krščanstva.
Vse to je ''greh sveta''.
Mnogi želijo, da se s silo kaznuje
ali kar pobije akterje tega zla. To
pomeni pregnati nasilje z večjim
nasiljem. To ni rešitev, to je udeležba na ''grehu sveta''; grehu, ki je
združenje grehov posameznikov.
Jezus prihaja v svet in postane
''daritveno jagnje'' za uničenje
greha sveta. On osvobaja vsako
osebo posebej tako, da jo
sprejema z ljubeznijo in tako reši
skupnost. Da to lahko stori, je
treba, da posameznik začne
gledati na greh in grešnike kakor
On. Tako postane sodelavec pri
odvzemanju greha sveta.
župnik

1

19. januar 2020
ZAKONCI
in
STARŠI
NOVOKRŠČENCEV zadnjih štirih let vabljeni

na srečanje danes, 19. 1. ob 15h v
Maranati - zgornja dvorana.
CELOTNI ŽUPNIJSKI SVET, gospodarski in pastoralni, bo
imel sejo v ponedeljek,
20.1. ob 19h. Člane
prosim za udeležbo. žpk
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Nedeljo Božje besede, kakor jo je
poimenoval papež Frančišek v
svojem pismu Aperuit illis (AI).
Za poglobljen odnos s sv. pismom
bomo poskrbeli v soboto, 25. 1.
med sv. mašo in po njej. Brali in
premišljevali bomo nekaj odlomkov, da bi bolj spoznali Jezusovo
odrešenjsko delo in naše poslanstvo.

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE pred
Najsvetejšim bo v četrtek ob 17.30h.
BIRMANCI, DUHOVNI VIKEND bo
od petka 24. do nedelje 26. januarja v
Maranati. Vodi p. Marjan Kokalj SJ.
TEDEN KRŠČANSKE EDINOSTI
''Domačini so nas sprejeli neverjetno
ljubeznivo'' Apd 28,2 To sta doživela
Pavel in njegov spremljevalec
(Apolo?) ob prihodu na Malto, kamor
jih je zanesel vihar.
Letos so kristjani z
Malte pripravili
program za svetovni
teden molitve za
edinost kristjanov,
da bi se vsi utrdili v
ljubeznivosti do bratov in sester.
Od sobote 18. do sobote 25. jan.
smo vabljeni, da s skupno molitvijo
gradimo
edinost.
Molitev
bo
vključena v večerno sv. mašo.

NEDELJA BOŽJE BESEDE

V nedeljo, 26. januarja 2020, bomo
prvič na ravni vesoljne Cerkve
obhajali Nedeljo Svetega pisma oz.
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Pri sv. maši v nedeljo 26. 1. ob
10.30h bomo zaklade Božje besede
odkrivali s pomočjo veroučencev.
BRITANCI PROTI
PREGANJANJU KRISTJANOV

Britanska vlada je škofa v Truro
zadolžila za poročilo o stanju pregaganjanja kristjanov v svetu. Po 6-tih
mesecih dela je podal poročilo.
Škof razkriva rast preganjanja, ki
ponekod prehaja v pravi genocid. Po
vseh izračunih je krščanstvo najbolj
preganjana vera v svetu. Preganjanja so
različna: od usmrtitev in mučenja do
groženj, zaporov in
rušenja
cerkva.
Posebna oblika je v
izgubi
službe,
uničenje bivališč ali
izključitev
iz
izobraževanja.
Skupno trpi preganjanje cca 260 mi-
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lijonov kristjanov in zahod se za to ne
zmeni. Škof vabi: ''Nehajmo že samo
opazovati in nekaj storimo.''

Škof je dal 22 predlogov za boj
proti preganjanju, med drugim:
(1.) varnostni svet ZN mora sprejeti
resolucije, ki bodo ščitile krščanske
manjšine, še posebej v območjih,
kjer je preganjanje najhujše (bližnji
vzhod in severna Afrika);
(2) kjer je sum, poslati opazovalce;
(3) naložiti sankcije državam, ki
hudo kršijo človekove pravice;
(4) ustanoviti sklade, ki bodo pomagali preganjanim kristjanom;
(5) usposobiti ljudi za analiziranje in
presojo kdaj gre za preganjanje.
Po besedah baronice Annabel
Goldie se bo Zgornji dom parlamenta (zbor lordov) zavzel, da bo
vlada v celoti spoštovala predloge in
tako postala v svetu vodilna v boju
proti preganjanju kristjanov.
www.infochretienne.com/ 13. jan. 2020

JEZUS, TI SI BOŽJE JAGNJE,
ki odjemlješ greh sveta.
Tvoja nedolžnost in Tvoja čistost
sta posrkali naše grehe.
Po darovanju svojega življenja
in po našem krstu nas obdaš
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s Svetim Duhom
in nam vračaš
našo prvotno lepoto.
Daješ nam čast sinov in hčera
veličastnega Kralja.
Gospod Jezus, vem,
da sem dragocen v Tvojih očeh,
saj si dal svoje življenje zame.
Kaj naj ti povrnem
za tolike milosti?
V svoji revščini nimam ničesar
primernega za daritev Tebi,
toda tukaj sem pred Teboj,
da izpolnim Tvojo voljo.
Sprejmi v daritev moje brate in
sestre in naredi iz nas ljudstvo
svetnikov, ki pripadajo Tebi
in luč tistim, ki še tavajo v temi.
EPHATA coursillos-ca

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ZDRAVNIK: ''Gospod, debelost je
škodljiva. Vi ste predebeli.'' – Pacient:
''Ob tem bi želel imeti še drugo
mnenje.'' – Zdravnik: ''Drugo pa je, da
predebeli tudi grdo izgledate.''
POLICIJA ustavi avto in vpraša
voznika: ''Ali veste zakaj smo vas
ustavili?'' – Voznik. ''Nimam pojma.
Tako kot vi ne.''
PRIJATELJA se pogovarjata. Prvi:
''Sinoči sem hkrati vzel zdravilo za
odvajanje in tableto za spanje.'' – Drugi:
''In je prijelo?'' – Prvi: ''Kaj naj rečem.
Spal sem kot dojenček.''
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