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OZNANILA

Teden molitve za edinost kristjanov 2020 – V ponedeljek, 20. 1. ob 18 uri bo
bogoslužje pri nas vodil Tone Hribernik SDB. Lepo vabljeni!

http://www.cecilija.net/

19. januar 2020 – 3 –
2. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,29-34)
Drugega dne je Janez Krstnik 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. In jaz ga nisem poznal,
ali da se razodene Izraelu, zato sem jaz prišel in krščujem z vodo.«
In Janez je pričeval: »Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in ostal
na njem. In jaz ga nisem poznal; ali ta, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel:
›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati na njem, ta je, kateri krščuje s Svetim
Duhom.‹ In jaz sem videl in sem priča, da je ta Božji Sin.«
Ko otrok v cerkvi joka, je to lepo oznanilo
»Kakor Jezus, ki se je šel, da bi se dal krstiti,
tako vi prinašate svoje otroke.« S temi
besedami je papež Frančišek začel homilijo
med sveto mašo na nedeljo Gospodovega krsta,
med katero je krstil 15 deklic in 17 dečkov.
»Jezus je odgovoril Janezu: »Naj se izpolni vsa pravičnost« (prim. Mt 3,15).
Krstiti otroka, je zanj dejanje pravičnosti. Zakaj? Ker mu s krstom damo zaklad,
poroštvo: Svetega Duha. Otrok pride iz krsta z močjo Svetega Duha v sebi. Duh
ga bo branil, mu pomagal skozi vse življenje. Zato je tako pomembno krstiti
otroke, da bodo odraščali z močjo Svetega Duha.
To je sporočilo, ki vam ga želim dati. Vi danes prinašate svoje otroke, da bi imeli
v sebi Svetega Duha. Poskrbite, da bodo rastli z lučjo, z močjo Svetega Duha po
katehezi, s pomočjo, poučevanjem, z zgledi, ki jih boste dali doma. To je
sporočilo.
Otroci niso navajeni biti v Sikstinski kapeli, danes so prvič tu. Niso navajeni biti
zaprti v okolju, ki je toplo. In niso navajeni biti tako oblečeni za tako lep praznik
kot je danes. Če se bodo čutili malo neudobno v določenem trenutku in bo eden
začel jokati … se ne ustrašite se, pustite otroke jokati in vpiti. Če vaš otrok joka
in se pritožuje, je to zato, ker mu je prevroče – slecite mu kaj ali pa je lačen –
podojite ga tukaj; da, čisto mirno. Otroci imajo zborovske sposobnosti. Dovolj je,
da eden da intonacijo: »la« in že začnejo jokati vsi in tako se začne koncert. Ne
ustrašite se. Lepa pridiga je, ko otrok joka v cerkvi.«
Pripravila Mojca Bertoncel

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 19. januar
2. nedelja med letom
- nedelja verskega tiska
Makarij Aleksandrijski, opat
PONEDELJEK, 20. januar
Fabijan, papež, mučenec

800
800
930
1800
1100

† Edi Amon (20. obl.)
za žive in †† župljane in dobrotnike
† Doda Curanovoć (gr. 14)
† Branko Gaspar (obl.)
Tremerje: † Vincen Čerenak (30. dan)

800 †† iz družine Restar
1800 † Martin Topole
1800 † Josip Bali (8. dan)

TOREK, 21. januar
Agnes (Neža), devica, mučenka

800 † Doda Curanovoć (gr. 16)
1800 po namenu
1800 † Jožef Počivalšek (pog.)

SREDA, 22. januar
Vincencij, diakon, mučenec

800 † Doda Curanovoć (gr. 17)
1800 † Ciril Kavčič

ČETRTEK, 23. januar
Henrik Suzo, dominikanec

800 † Doda Curanovoć (gr. 18)
1800 za nerojene otroke

PETEK, 24. januar
Frančišek Saleški, škof, c. uč.

800 † Janko Babič
1800 † Friderik Hajdinjak (obl.)

SOBOTA, 25. januar
Spreobrnitev apostola Pavla

800 † Doda Curanovoć (gr. 20)
1800 †† Franc in Fanika Golec

NEDELJA, 26. januar
3. nedelja med letom
- nedelja Svetega pisma
Timotej in Tit, škofa

800
930
1800
1100

†† Jože in Frančiška Ocvirk
†† Anton (obl.) in Albina Šporin
† Ivan Dolenc (8. dan)
Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike
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