Št. 4

4. NAV. NEDELJA

28. januar, 2018

1. berilo: Bog govori po preroku.
Odpev: O DA BI DANES POSLUŠALI BOŽJI GLAS.
2. berilo: Neomožena skrbi za to, kar je Gospodovega.
ALELUJA. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč. In njim,
ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. ALELUJA.
Evangelij: Jezus uči, kakor kdor ima oblast.
----------------------------------------------------------

God will send a prophet who will speak God’s word to us.
Paul advises people to give undivided attention to the Lord.
Jesus Christ in the synagogue demonstrates the power of God’s
word to heal and save us,


SVETE MAŠE
Sobota, 6pm: + Vera Kranjec; n. V. Kranjec
Nedelja, 8:30: ++ duhovniki, naši župniki; n. M. Logar
28, 1. 10:00: + Marija Logar; n. druž. J. Časar
Poned.,
Torek,
Sreda,
Četrtek
Petek, 6pm:
Sobota, 8:30:
6pm:
Nedelja, 8:30:
4, 2. 10:00:

+ Vera Kranjec; n. M. Tompa
++ starši Balažic; n. druž. J. Časar
+ Mary Ann Balažic; n. M. Smodis
+ Franc Rogan ; n. druž. F. Rogan
v zahvalo; n. druž. A. Starič



POSEBNA NABIRKA za »duhovne poklice - VOCATION«: –
Danes, 28. januarja, imamo posebno nabirko za pomoč bogoslovnemu
semenišču montrealske nadškofije. Škofija nima veliko bogoslovcev,
toda stroški so vseeno: profesorji, stavba... Dobro veste, da življenjski
stroški naraščajo iz dneva v dan. Nadškof prosi vernike in ljudi dobre
volje, da bi velikodušno pomagali pri vzgoji duhovnikov. Bodite
velikodušni in pomagajte! Posebna nabirka je tudi vabilo k molitvi za
duhovne poklice. Jezus nam govori: »Žetev je velika, delavcev pa malo;
prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.«
Nedelja, 28. januar: – Jezus je v času svojega triletnega javnega
delovanja hodil iz kraja v kraj, učil je v shodnicah in oznajal evangelij
kraljestva in ozdravljal bolezni med ljudstvom ter izganjal hude
duhove. Z besedo in mogočnimi dejanji je Jezus razodeval usmiljeno
ljubezen Boga Očeta.
Evangelist pove, da so se čudili in občudovali Jezusovo učenje ter
govorili: to je nov nauk z oblastjo. Farizeji in pismouki, to so bili uradni
učitelji in razlagalci Svetega pisma so Jezusa zasovražili in se ga hoteli
znebiti, ker ni učil, kot so oni mislili, da bi moral učiti.
Ob Jezusu se je vedno zbrala množica in z veseljem in hrepenenjem
poslušala ter sprejemala njegove besede. K Jezusu so prinašali ali
privedli bolne, da je nanje roke polagal jih blagoslavljal in ozdravljal.
NEDELJA SVETEGA PISMA: – Na današnjo nedeljo obhajamo
nedeljo Svetega pisma in verskega tiska. Cerkev nas želi spomniti in
nas vabi, da bi brali Sveto pismo, posebej še Evangelije in verski tisk.
SVEČNICA, petek, 2. februarja: – Spomin Jezusovega
darovanja v templju. Starček Simeon naznanja Jezusa “luč v
razsvetljenje poganov”. Na ta dan Cerkev blagoslovi sveče. Sveča
simbolično predstavlja Kristusa, ki je Luč od Luči in je simbol našega
darovanja Bogu. Tudi vi si lahko nabavite blagoslovljene sveče.
GNIDOVČEVA NEDELJA: – Prihodnja nedelja, 4. februarja, je
posvečena spominu božjega služabnika, škofa Janeza Frančiška

Gnidovca. Janez F. Gnidovec je bil prvi direktor (ravnatelj) prve
slovenske gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano. Po nekaj letih te službe
je vtopil v Misijonsko družbo. 29. oktobra 1924 je bil imenovan za škofa
v Skopju. To težko in odgovorno nalogo je sprejel in jo zvesto
izpolnjeval. Bil je duhovnik in škof po Jezusovem Srcu. Njegovo
življenje in delo sta odlikovali dobrota in ljubezen. Mnogim revnim in
preizkušanim je pomagal. – Gnidovčevi zemeljski ostanki počivajo v
cerkevi Srca Jezusovega v Ljubljani.
KOSILO . valentinovanje – pust: – V nedeljo 11. februarja po
drugi maši. Vstopnice so v prodaji. Nabavite jih lahko pri cerkvenih
odbornikih in v župnijski
pisarni.
- V nedeljo, 4. februarja, bo druga nedeljska maša v angleščini.
Obvestite in povabite predvsem mlajše!
- On Sunday, February 4, second Mass in English. Please, notify
and invite younger members and encourage them to come to take
part at least at the English Mass.

