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NOVO LETO

1. januar, 2017

1. berilo: Blagoslov v Božjem imenu.
Odpev: O BOG, IZKAŽI NAM MILOST IN NAS BLAGOSLOVI.
2. berilo: Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene.
ALELUJA. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po
prerokih, v teh dneh poslednjega časa nam je spregovoril po svojem Sinu.
ALELUJA.
Evangelij: Našli so Marijo, Jožefa in dete; po osmih dneh so mu dali ime
Jezus.
----------------------------------------------------------

They shall put my name on the children of Israel, and I will bless them, says
the Lord.
When the time had come, God sent his Son, born of a woman, and the
woman was Virgin Mary.
They found Mary and Joseph, and the child lying in the manger. After eight
days he was named Jesus.


SVETE MAŠE
Sobota, 6pm:
Nedelja, 8:30:
1, 1. 10:00:
Poned.,
Torek,
Sreda,
Četrtek
Petek, 6pm:
Sobota, 6pm:
Nedelja, 8:30:
8, 1. 10:00:

v zahvalo in za dobrotnike
+ Angela Krže; n. M. Logar
+ Boris Madon; n. druž. Hoffmann
++ starši Kramar; n. E. Horvat
+ Drago Cor; n. E. Cor
++ starši Anton in Terezija
po namenu; n.M
+ Vera Kranjec; n. druž. J. Prša (To)
.++ Slosel; n. druž. M. Zevnik
++ Alojz Katarina Majhen; n. druž. A. Jager
+ Mary Ann Balazic, obl.; n. druž. M. Balažic



KRONIKA: – Pogled nazaj v minulo leto je zanimiv, saj nam približa stvari
in dogodke, ki so že za nami. Župnijske knjige nam povedo nekaj o življenju
župnije: V letu 2016 je v naši cerkžvi bilo krščenih 5 otrok, pri prvem obhajilu
je bilo 5 in pri birmi 1o mladih iz naše župnije. Zakrament sv. zakona sta
prejela dva para. Na božjo njivo (pokopališče) smo iz naše cerkve pospremili
12 župljanov.
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Nedelja, 1. januar: – Evangelist pove, da so pastirji našli Marijo, Jožefa
in dete Jezusa v jaslih. Pripovedovali so, kar so videli in slišali. – Tudi mi smo
slišali, gledali z očmi vere… Jezus je prišel, Jezus prihaja, saj je njegovo ime
BOG Z NAMI.
Danes, prvi dan v letu, je posveče, Mariji Božji Materi. Kot je bila Marija z
Jezusom, je Marija z nami. Marija naj s svojo materinsko ljubeznijo spremlja
in nas varije v letu 2017, ki ga daners začenjamo, da se bodo uresničevale želja
ob Novem letu.
Danes je tudi svetovni dan molitev za mir: za mir v srcu, za mir v družini, za
mir v skupbosti in državi, za mir na svetu.

Pastirji so pohiteli v Betlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v
jasli..., so se čudili temu, kar so jim povedali pastirji.

Slišali veselo sporočilo, da je bil Jezus rojen, da prihaja k nam.
Cerkev nas vabi, naj prihajamo k sveti maši, posebej še ob
nedeljah, da se bomo srečali z Jezusom, Jožefom in Marijo.
Naj vas priprošnja nebeške Matere Marije spremlja vse dneve
leta 2017. Naj bo z vami božji blagoslov in božje varstvo.
Franc Letonja CM
župnik

Voščilom in željam za leto 2017, ki ga začenjamo, se pridružujejo
članice in člani cerkvenega odbora!
OZNANILA – 400 let vincencijanske karizme: – Na praznik
spreobrnenja apostola Pavla, 25. januarja 1617, je imel Vincencij Pavelski v
Folleville-u odmevno pridigo o splošni spovedi. Vaščani so nepričakovano
in poozitivno odgovorili. Vincencij in trije duhovniki so se kasneje zavezali
delati za zveličanje podeželskih ljudi. Tak je nastanek Misijonske družbe
pred 400 leti. Vodstvo Misijonske družbe je skupaj s predstavniki združenj
dobrodelnosti izbralo vodilno misel jubilaja: »Tujec sem bil in ste me
sprejeli« (Mt 25,35).
POSEBNA NABIRKA: – Prihodnjo bomo imeli posebno nabirko - “Sv.
Peter apostol” pomoč semeniščem v misijonskih deželah.
- V nedeljo, 8. januarja, bo druga nedeljska maša v angleščini. Obvestite in
povabite predvsem mlajše!
- On Sunday, January 8, second Mass in English. Please, notify and invite
younger members and encourage them to come to take part at least at the
English Mass.
2

3

