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2. NEDELJA MED LETOM

ISKATI IN NAJTI KRISTUSA

MISEL TEDNA

Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva
izmed njegovih učencev. Ozrl se je na Jezusa,
ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!«
Učenca sta slišala, kaj je rekel,
in odšla za Jezusom.
Jezus pa se je obrnil, in ko je videl,
da gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?«
Rekla sta mu: »Rabi (kar pomeni učitelj),
kje stanuješ?« Rekel jima je:
»Pridita in bosta videla.«
(prim. Jn 1,35–39)
Iskati in najti Kristusa, ki je neusahljivi vir resnice in življenja. Tako
nas Božja beseda vabi, da na začetku tega novega leta ponovno stopimo po nikdar končani poti vere.
Tudi mi recimo Jezusu: »Učitelj, kje stanuješ?« in On nam bo odgovoril: »Pridite in boste videli«.
Za vernika je to vedno nenehno iskanje in novo odkrivanje. Kajti Kristus je isti včeraj, danes in vedno, toda mi, svet, zgodovina,
nikoli nismo isti in zato nam prihaja naproti, da bi nam podaril svoje
občestvo in polnost življenja. Prosimo Devico Marijo, naj nam pomaga hoditi za Jezusom, da bomo vsak dan okušali veselje ob vedno
večjem pronicanju v njegovo skrivnost.
Po: Benedikt XVI

17.1.2021

SV.JERNEJ

»Učitelj, kje stanuješ?« sta Janez
in Andrej vprašala Jezusa. Rekel
jima je: »Pridita in bosta videla!«
Kaj sta ta dva učenca iskala, saj sta
oba imela dom in vse potrebno za
življenje? Hotela sta vedeti ali je
Jezus drugačen učitelj, kajti Janez
Krstnik je s prstom pokazal nanj
in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« S
tem je hotel povedati, da je Jezus
tisti, ki ga vsi pričakujejo. On je
pravi voditelj, ki nam sicer ne bo
dajal vsakdanjega kruha, ki si ga
s pridnim delom lahko priskrbimo sami, temveč nam bo pokazal
smer in pot, kako bomo že v tem
zemeljskem življenju srečni. Kdor
hodi po poti, ki nam jo Jezus
predlaga, ne bo zgrešil nebes in bo
dosegel polnost svojega življenja.
Ta pot je povezana s ponižnostjo
in iskrenim priznanjem, da smo
grešniki.

18. januar

ponedeljek

7.00

Druga sveta maša med tednom
bo opravljena v Celju
za+ RESNER Stanka 30.dan

torek

7.00

božji služabnik
Friderik Baraga
20. januar

sreda

četrtek

7.00

petek

7.00

7.00

sobota

7.00

nedelja

3. MED LETOM
Frančišek Saleški

7.00
8.30
10.30

Sveto pismo beremo prav, če ga beremo molitveno, se pravi s pomočjo Svetega Duha,
pod katerega vplivom je nastalo. Je Božja beseda in vsebuje odločilna Božja sporočila
nam.
(KKC 109–119, 137)
Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, namenjeno vsakemu izmed nas. Zato moram
Svete spise sprejemati z veliko ljubeznijo in spoštovanjem: najprej velja to, da je treba
Božje pismo resnično brati, to pomeni, da si ne izbiram posameznosti in ne prezrem
celote. Celoto moram potem razlagati z ozirom na njeno srčiko in skrivnost: Jezusa
Kristusa, o katerem govori celotna Biblija, tudi Stara zaveza. Svete spise moram torej
brati v isti živi veri Cerkve, iz katere so nastali.

VERSKI TISK

Zaradi trenutnih razmer priporočamo, da si verski tisk naročite po pošti.
DRUŽINA, Krekov trg 1, Ljubljana; tel. (01)360 28 30; druzina@druzina.si;(119,60 €/leto)
OGNJIŠČE, Trg Brolo 11, Koper; tel. (05) 61 17 223; ognjisce.uprava@ognjisce.si;(34,30 €)

OBVESTILO

za+ vse ČMEROVE

Še vedno ne more biti rednega verouka, kot smo ga
bili nekdaj vajeni, zato pa družine poskrbite za redno
in več družinske molitve. Kdor ne more v cerkev, naj
spremlja svete maše po TV ali drugih medijih.

za+ JUTERŠEK Milana 7.dan

BRALCI BERIL
24.01.2021
7.00: BELAK Darja, KOLAR Uroš
8.30: BASTL Amadej, MARČEC Katja
10.30: ŠPEGLIČ Lucija, LENARČIČ Miha

za+ LIPNIK Srečka 30.dan
za+ TOČAJ Antona in Ljudmilo

Henrik - dom.
24. januar

za+ POTOČNIK Olgo 7.dan

v dober namen

Vincencij-dia.-muč.
23. januar

za+ starše MERNIK, Eriko in Franca
za zdravje in v zahvalo

Neža (Janja) - muč.
22. januar

za+ ŽLIČAR Pavlo 7.dan
za blagoslov v družini

Fabijan in
Boštjan - muč.
21. januar

YOUCAT – katekizem za mlade
KAKO PRAV BEREMO SVETO PISMO?

Marjeta Ogrska-kn.
19. januar

ZA OTROKE IN MLADE

za farane
za+ BRGLEZ Jožeta in Heleno
za+ KOZLEVČAR Marijana in Elizabeto

IZ KATEKIZMA KATOLIŠKE CERKVE
Kaj je storil Bog po prvem grehu?

Po prvem grehu je bil svet poplavljen z grehi, a Bog
ni zapustil človeka v oblasti smrti, marveč mu je - v
»protoevangeliju« (1 Mz 3,15) - skrivnostno oznanil
zmago nad zlom in dvig iz padca. To je prvo oznanilo odrešujočega Mesija. Zato bo padec celo imenovan srečna krivda, ker »je bila vredna imeti takšnega
in tako velikega Odrešenika« (velikonočna vigilija).

MISEL TEDNA
Dokler sem zvest resnici,
sem zvest sebi;
dokler delam v njenem imenu,
bo moje delo rodovitno.
(Ivan Cankar)

HUMOR

NE SAMO ROKO – Študent
medicine po uri počaka profesorja patologije: »Gospod
profesor, prosil bi vas za roko
vaše hčere.« – Profesor na to
ves razburjen: »Ne, tega pa
nikakor ne. Ali vzamete celo
dekle, ali pa iz tega ne bo nič!«

Za ministriranje so ta teden dežurni:
Lepo povabljeni!

