Št. 2

2. NAV. NEDELJA

14. januar, 2018

1. berilo: Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša.
Odpev: GLEJ, PRIHAJAM, DA IZPOLNIM TVOJO VOLJO.
2. berilo: Naša telesa so Kristusovi udje.
ALELUJA. Našli smo Mesija, to je Kristusa Gospoda. Milost in resnica
sta prišli po njem na svet. ALELUJA.
Evangelij: Prva dva učenca govorita z Jezusom.
----------------------------------------------------------

After being called four times by God, the noy Samuel understands
who it is and responds: “Speak, Lord, zour servant is listening.
United with Jesus, we are one spirit with him and our bodies become
temples of the Holy Spirit.
John the Baptist points out Jesus as “The Lamb of God” and two of
the followers become Jesus’ first disciples.


SVETE MAŠE
Sobota, 6pm:
Nedelja, 8:30:
14, 1. 10:00:
Poned.,
Torek,
Sreda,
Četrtek
Petek, 6pm:
Sobota, 8:30:
6pm:
Nedelja, 8:30:
21, 1. 10:00:

+ Vera Kranjec; n. druž., Kranjec
++ iz druž. Kular; n. druž. F. Rogan
+ Rozalija Zver; n. P. R. Zver
++ starši Kramar; n. E. Horvat
.
+ Vera Kranjec; n. Maja J
++ Jožef, Agata Marič; n. druž. M. Ritlop
++ Rev. Miha; Matej; n. druž. M. Zevnik



Svetovni dan migrantov in beguncev: – Današnja nedelja se
obhaja kot nedelja migrantov in beguncev. Papež Frančišek je v
poslanici za 1. januar, svetovni dan molitev za mir, spregovoril o
migrantih in beguncih, ki jih je nemila usoda primorala iti v svet, da bi
si poiskali kraj, mesto, deželo, kjer bi mogli živeti v miru. Papež nas
vabi, naj jih sprejemamo z razumevanjem in ljubeznijo. O migrantih in
beguncih je spregovoril tako v novoletni poslanici svetu, kakor tudi na
sprejemu diplamotov v Vatikanu.
Nedelja, 14. januar: – Z današnjo nedeljo se začenja prvi. krajši
del časa med letom. V tem času je liturgična barva zelena. Prvi del bo
trajal do pepelnične srede.
Pri maši polnočnice smo slišali v evangeliju, kako je angel rekel
pastirjem, da bodo našli Jezusa, Odrešenika. Minulo nedeljo smo
obhajali Gospdovo razglašenje, ko so prišli Modri z Vzhoda počastit
nebeškega kralja. Danes pa smo slišali, kako je Jezus povabil dva
Janezova učenca; “Pridita in poglejta.” Želela sta namreč vedeti, kje
stanuje, kje živi Jezus.
Jezus tudi nas vabi: Pridite k meni… učite se od mene, ker sem
krotak in iz srca ponižen… in našli boste mir svojim dušam. Jezus
nam obljublja in podarja mir, ki ga svet ne more dati, mir srca in prave
sreče. Jezus namenja in podarja ta mir, ko se z zaupanjem obrnemo k
njemu, še posebej, ko se ob nedeljah zbiramo kot ena družina k sveti
maši.
POSEBNA NABIRKA: – Danes, nedelja 14. januarja, imamo
posebno nabirko pod imenom - “Sv. Peter apostol”. Ta nabirkaje v
pomoč semeniščem za vzgojo duhovnikov v misijonskih deželah. S
svojim darom boste pokazali svojo pripravljenost pomagati širiti
Kristusov evangelij, ta folžnost izvira iz zakramenta svetega krsta.
Bodite velikodušni, odprite denarcioda boste pomagali pri vzgoji
duhovnikov v misijonskih deželah.
BARAGOVA NEDELJA, 21. januar: – Božji služabnik škof
Friderik Irenej Baraga je umrl 19. januarja 1868 v Marquettu, kamor je

leta 1854 prenesel škofijski sedež iz Saul-Sainte-Marie. Umrl je pred
150. leti v sluhu svetosti v Marquettu. Kljub hudi zimi, so množice
prihajale in so se z molitvijo in dotikom ljubljenega škofa poslavljale in
se mu priporočale.
Za verne je smrt prehod iz sedanje v večno življenje, je kot rojstvo za
nebesa. Zato je nedelja, ki je najbližja smrti škofa Baraga, posvečena
njemu. Ta spomin pa je za nas vabilo in spodbuda, da bi se zanj in za
njegovo življenje in delo zanimali, ga tako spoznavali in se mu
priporočali.
- V nedeljo, 21. januarja, bo druga nedeljska maša v angleščini.
Obvestite in povabite predvsem mlajše!
- On Sunday, January 21, second Mass in English. Please, notify
and invite younger members and encourage them to come to take
part at least at the English Mass.

