
Več kot leto je naokoli in prišel je čas za trboveljski Mali svetopisemski maraton, letos ga bomo

pripravili  v  tednu,  ko poteka  tudi  osrednje-slovenski  maraton v  Ljubljani  pod geslom  »Nič ne

skrbite« (Flp 4,6). Geslo nas vabi, da se prepustimo Sv. Duhu - če mu bomo zaupali, bo Bog že

poskrbel za nas. 

Svetopisemski maraton bomo začeli v soboto, 26. 1. 2018 ob 8h, zaključek branja pa bo isti

dan zvečer s sveto mašo, ob 18.00

Na seznamu  so  tako  kot  v  preteklih  letih  že  vpisane  posamezne  župnijske  skupine,  ki  so  ob

določenih urah posebej povabljene k branju Sv. pisma. Člane skupin, ali pa tudi druge, povabimo

da se vpišete v polja »ostali«. To da je pri določeni uri zapisana neka skupina, ne pomeni, da se

ne bi smeli takrat vpisati tudi tisti, ki niste člani te skupine - zaradi boljše koordinacije pa res

vsi naprošeni, naj se vnaprej vpišejo v seznam! Vsako uro bilo dobro, da bi bilo v cerkvi, kjer bo

potekalo branje, vsaj 4-5 bralcev. Med branjem so v cerkev povabljeni tudi tisti, ki se ne bodo

vpisali v seznam, vsakdo je povabljen k branju - člani skupin, spodbudite prisotne, da se bodo

pridružili branju! Kot lani, so tudi letos posebej povabljene družine, božja beseda naj ima v družini

pomembno mesto. Ponovno vabimo, da se branju bolj številčno pridružijo tudi župljani župnije sv.

Marije, ti naj se vpišejo v seznam na enak način kot župljani sv. Martina. 

Bistvo svetopisemskega maratona je v neprekinjenem izmeničnem branju. Da ne bi prihajalo do

zapletov, je potrebno opozoriti, da naj bi se bralci pri branju izmenjevali, kar predpostavlja, da

morata v določenem terminu biti vsaj dva bralca – prvi prebere eno poglavje, potem drugi drugo

poglavje, sledi spet prvi, itd. V preteklih letih je bilo ob določenih urah opaziti, da so se kljub

temu, da je bilo v cerkvi več bralcev, izmenjavali samo dva ali trije - prav in krščansko je, da

povabimo k branju tudi druge, ki so v cerkvi: to je znamenje zrelosti in kaže na večjo povezanost

obeh naših župnij kot občestev in tudi posameznih župnijskih skupin. še posebej pa naj velja, da en

bralec ne bere več zaporednih poglavji!



SEZNAM BRALCEV ZA TRBOVELJSKI
MALI SVETOPISEMSKI MARATON,

26. januar 2019

skupine
Ostali

1 2 3 4 5

8.00 – 9.00 Zakonski
skupini in
družine

9.00 – 10.00 Svetopisemska
skupina

10.00 - 11.00 Molitvena
skupina

11.00 - 12.00
Karitas

12.00 - 13.00 Veroučenci in
ministranti

13.00 - 14.00
Medžupnijski
pastoralni in
gospodarski

svet
14.00 - 15.00

15.00 - 16.00 Animatorji in
mladi

16.00 - 17.00

Pevci obeh
pevskih
zborov17.00 – 17.30

18.00
Sv. maša

Trboveljčani imamo tudi letos en termin za branje Božje besede na osrednjem svetopisemskem

maratonu v Ljubljani. Letos bomo tako kot lani brali v kapeli Antonovega doma na Viču, naš termin

je v četrtek, 31. 1. od 20.00 do 22.00, odhod iz Trbovelj bo ob 18.30. Vsi lepo povabljeni, da

gremo in dve uri preživimo z Gospodom in Njegovo besedo... Zainteresirani sporočite Mihi Hildu ali

Gregorju Špajzerju. Povabite še koga! 


