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2. navadna nedelja

JEZUSA POVABIJO NA SVATBO!
Evangelij današnje nedelje govori o svatbi v galilejski Kani. Na kratko ga
povzemimo. V galilejski Kani, vasici, nedaleč od Nazareta, je bila svatba.
Tam je bila tudi Jezusova mati in morda so bili prav zaradi tega »na svatbo
povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci«. V nekem trenutku jim je
zmanjkalo vina. Nevarno je bilo, da bi se slavje za novoporočenca
sprevrglo v sramoto, ki bi ju spremljala vse življenje. Marija, ki je prva
opazila zadrego, pritisne na Sina, naj se ju usmili in naredi čudež. Jezus
naroči, naj vrče napolnijo z vodo, ki jo spremeni v vino, boljše od onega, ki
so ga pili prej.
Kaj nam je hotel povedati Jezus s tem, da se je udeležil poročne gostije? Na
ta način je počastil zakonsko zvezo med moškim in žensko, potrdil, da je to
nekaj lepega in da jo je hotel Stvarnik ter jo tudi blagoslovil. Želel pa nas je
poučiti še o nečem drugem. Z njegovim prihodom na svet se je uresničila
mistična poroka med Bogom in človeštvom, ki so jo napovedovali preroki,
ko so govorili o »novi in večni zavezi«. Bog je mnogokrat govoril o svoji
ljubezni do človeštva v podobi zakonske ljubezni. V Kani sta se srečala
simbol in resničnost: poroka dveh mladih je priložnost, da spregovorimo o
nekem drugem Ženinu in Nevesti.

VIR: Cantalamessa

JANUAR, čas načrtovanja, čas izročanja v Božje varstvo :
Sinoda: PETJE V CERKVI !
Na nedeljo Jezusovega krsta smo uradno začeli delo
sinode v naši nadškofiji. Nadškof nas vabi, da razmislimo,
kaj je v pastoralnem oziru v naši župniji dobro in kje
čutimo težave. Kaj predlagate, kako jih rešiti?
Večkrat kdo reče,: »Kaj bom jaz, nisem izobražen,
ne znam govoriti, … naj dajejo predloge za spremembe,
usposobljeni in razgledani možje in žene«. Če bi samo ti govorili, bi to ne
bila sinoda. Sinoda je, kadar hodimo vsi skupaj, vse ljudstvo in skupaj
predlagamo.
Organist Luka, je predlagal, da bi prihodnjo nedeljo, 23.jan. po prvi
sv. maši in enako pred drugo sv. mašo, ostali nekaj minut v cerkvi in
predlagali, kaj bi spremenili glede petja pri sv. mašah v naši župniji. Vsi
čutimo in vemo, da je drugače, če je pri sv. maši petje, če sodelujejo vsi.
Ker je obisk v cerkvi vedno manjši, kako izboljšati, da bo petje kljub temu
živo in maše »bogatejše – lepše«? Lepo prosim, razmislite in prihodnjo
nedeljo predlagajte.
Ne bojte se, češ, ,,jaz nič ne vem, jaz se tukaj ne vidim,,. Glejte, to
ni nič novega, nekaj te sinodalne prisotnosti je že v župniji, vendar ji ne
rečemo sinoda. Kadar se župnik skupaj s člani ŽPS, organistom, pevci,
bralci, dogovarjamo kako bo potekala neka slovesnost, je to košček sinode.
Ali, ko se dobivajo animatorji in se usklajujejo in načrtujejo poletni
oratorij. Je to zopet delček sinode. To ni nič novega, samo malo dobre
volje. Lepo prosim, razmislite, predlagajte, povejte, kaj kje spremeniti, da
bo boljše!
Dobro je slišati:
Akcija »Otroci za otroke«: To akcijo v naši župniji otroci že dolgo let
izvajajo. Vsako leto zberemo neko vsoto, ki je namenjena otrokom v
misijonskih deželah. Da ne bomo to predolgo vlekli, lepo
prosim
dragi otroci in spoštovani starši, poiščite
»šparavčke«, ki ste jih dobili na začetku adventnega časa,
dajte vanje, vsaj kakšen euro, (tudi otroci) in to prinesete v
mesecu januarju v cerkev k jaslicam, ali k verouku in oddajte
katehetu. To je majhno delo ljubezni, ki Vam bo v veliko večji
meri povrnjeno. Do prihodnje nedelje, lepo prosim, če to prinesete. Hvala!
O tem se premalo govori:
Mama je izredno krhka, a istočasno zelo močna.

»Glej no, a vidiš, kaj vse zmore ena mama!?« Je vso noč pokonci in čisti,
pere, razkužuje, ko ima vsa družina, z možem vred, trebušno virozo. Gre z
dvema otrokoma in visoko noseča na drug konec Slovenije na izlet z
vlakom, ker jima je obljubila. Zaključi zahteven študij ob službi in
dojenčku in malčku. Polno doji dvojčke! Se zaradi moževe službe noseča
in z dvema malčkoma preseli v drugo državo. Poleg treh majhnih otrok in
gradnje hiše neguje navdihujoč hobi, s katerim bogati še druge …
Ja, mame smo zakon!!!
Pa sploh ni treba, da gre za neke velikanske dosežke. Marsikdaj je poseben
dosežek že preživeti čisto običajen družinski vsakdan.
Gotovo ima vsaka v svoji materinski karieri kakšno obdobje, na katerega se
ozira in si misli: »Sploh ne vem, kako sem to preživela!« Obdobja bolezni,
intenzivne službene obremenitve, obdobja
kombinacije dojenčka in malčka (ali več njih),
obdobje gradnje hiše ali selitve …
Želim si, da bi mame večkrat same sebi rekle:
»Super mi gre! Glej, kaj vse zmorem! Bravo jaz!«
»Mame smo zakon!« Namesto da tuhtamo, kaj vse nam še manjka,
bodimo vesele, da smo to kar smo in da toliko zmoremo.
Poleg tega pa se mi zdi, da če bi znale bolje vrednotiti svoje delo,
svoj velikanski vpliv na prihodnost otrok in s tem svoj izredno velik vpliv
na družbo prihodnosti, da bi si tudi lažje odpuščale drobne napake.
Ko se nam kosilo prismodi, ko nam vsi otroci hkrati vpijejo, ko me
kričimo nad njimi, ko spet kaj pozabimo ali izgubimo, ko pride
nenapovedan obisk v popolnoma raztreščeno hišo, ko ne zaznamo potrebe
katerega od otrok in se kasneje zaradi tega počutimo kot najslabše mame
na svetu …
Da bi si tudi takrat znale reči: »Hej, super mi gre! Dobra mama sem.«
Drage mame, super ste! Ste negovalke, dojilje, varuške,
vzgojiteljice, čistilke, kuharice, učiteljice, bolniške sestre, celo zdravnice,
veroučiteljice. Čeprav samo – mame. Biti mama je poklic srca. Biti mama
je Božji dar in Božja volja. Biti mama je največji in najlepši poklic za
žensko. (Vir: Splet)
Za dobro voljo: Zidar, vrtnar in električar se prepirajo,
katero delo je starejše. »Mi smo gradili že piramide!«
reče zidar. »Mi smo posadili drevesa v raju«, izjavi
vrtnar. »To ni nič!« se hvali električar. »Ko je Bog
rekel, naj bo luč, smo imeli mi že vse kable položene«.

Prideta dva policaja na kavo pa morata pokazati PCT potrdilo in
osebno izkaznico. Dva gosta pri pultu komentirata: »Kam smo prišli, da
kelnarica policaje legitimira!«

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
16. jan. 2022
PONEDELJEK
17. jan.
TOREK
18. jan.
SREDA
19. jan.
ČETRTEK
20. jan.
PETEK
21. jan.
SOBOTA
22. jan.
NEDELJA
23. jan. 2022

GODUJE

2.navadna ned.

Anton puščavnik
Marjeta Ogrska

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Karla Trčko obl., Marijo in 2x starše
14.00 Molitvena ura pred Najsvetejšim
18.00 Srečanje: Moška skupina
7.30 za + Antona, Nežo in Anico Jernejšek, Janeza
Čelana in sorodnike
7.30 za zdravje

7.30 za + sestro Anico in Jožeta Premzla
18.00 za + Ivano Sojč 30. dan
18.00 za + Nežo obl. in Franca Kanclerja in sorod.
Fabijan, Boštjan
Molitvena ura za duhov. in redov. poklice
18.00 za + Miroslava obl., Katarino in Andreja
Agnes, Neža,
Janja
Dobiča in Mileno Rusl
8.00 Odhod v Olimje: Mini duhovna obnova za člane
ŽPS, MS in ŽK
Laura Vikuna
18.00 za + Mirana Jakoliča obl. in Franca Drevenška
Molitvena ura za družine
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Antona Pernata obl.
3. navadna ned.
14.00 Molitvena ura pred Najsvetejšim
19.00 Srečanje: Zakonska skupina II.
Makarj Aleksandr.
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