MAŠNI NAMENI
PON 11. 1.

18.00

Pavlin

+ Marija in Jože Dimnik (sv. Marija)
+ Šabec, Habjan in Cestnik

Jezusov krst, 10. 1. 2016, št. 249.

Oglejski
TOR 12. 1.

18.00

+ Stanislav Šimec in Jože Gašpar (sv. Marija)
v zahvalo

Tatjana
SRE 13. 1.

7.00

+ Alojz Zupanec, obl. (sv. Marija)
za mir v svetu

Hilarij
ČET 14. 1.

18.00

http://sl.radiovaticana.va/news/2015/01/10

»POVZPNI SE NA VISOKO GORO« (Iz 40,9)

+ iz družin Senčar, Topole in Jager
Gora je v svetem pismu simbol Božje navzočnosti. Kdor ima izkušnje s
+ iz družine Pernišek

narave, ki jih nudi pogled z višine. »Povzpeti se na goro« v teološkem

Odon
PET 15. 1.

10.00
18.00

Absalom
SOB 16. 1.

planinarjenjem ve, da višje, ko se povzpne, bolje vidi prostranosti

18.00

živi in pokojni dobrotniki in prijatelji

pomenu besede pomeni, imeti željo zbližati se z Bogom. Če

(dom upokojencev)

zbliževanje z Bogom prevedemo v planinski jezik, pomeni, da bolj, ko

+ Marija in Karel Pevec

puščamo Boga v svoje srce, bolj jasen pogled imamo nad svojim

+ Cveto Bevc in Jožefa Trotovšek

življenjem, saj ga vidimo takšnega, kakršen je. Praznik Jezusovega

+ iz družine Vrtačnik

krsta nas zato opogumlja, saj Božji Sin stopa na pot naše življenjske

za Božjo pomoč v bolezni

nas. K Janezu Krstniku so prihajali tisti, ki so iz srca obžalovali svoje

Honorat
NED 17. 1.

8.00

2. nedelja

10.00

+ Nežka Hribšek in Marija Pfeifer (sv. Marija)
za žive in pokojne farane

med letom

realnosti. Jezus Kristus stoji v vrsti grešnikov zato, da bi bil eden izmed
grehe. Jezus s svojo držo pokaže, da prihaja med ljudi, da bi najprej
izkazal sočutje z grešniki. Ne ostane pa samo pri sočutju, saj je njegov
bistveni namen učlovečenja, da prevzame nase grehe vsega človeštva
in jih s svojo smrtjo uniči na križu. Zakramentalno življenje, pomeni, da
se želimo v vsej polnosti pridružiti odrešenju, ki ga svetu prinaša Jezus
Kristus. Po veri in krstu smo postali Božji posinovljenci. Po zakramentu

Ž.u. Trbovlje-sv. Martin, Trg Franca Fakina 31, 1420 Trbovlje; tel.:
030409426; odgovarja: mag. Amadej Jazbec, župnik

sprave obnavljamo porušeno Božje posinovljenje. Po zakramentu
evharistije pa postajamo deležni hrane za večno življenje.

AKTUALNI DOGODKI

Ekumenska osmina: Vsako leto poteka od 18. do 25. 1. molitvena
osmina za edinost kristjanov. Povabljeni smo, da še posebej pri sveti

Nabirka: Za novo leto ste darovali pri sv. Martinu 298,27. Na 2.

evharistiji, ki je zakrament edinosti, prosimo, da bi bili vsi kristjani

nedeljo po božiču ste darovali pri sv. Martinu 222,12 € in pri sv. Mariji

eno. Naslov letošnje ekumenske osmine je »Jezus je rekel Samarijanki:

202,10 €. Bog povrni!

Poklicani smo, da oznanjamo slavna Božja dela« (1 Pt 2, 9).

Čas med letom: Z nedeljo Jezusovega krsta se konča božični čas in

Pogovori: Vse., ki si prizadevate, da bi bil Gospod središče vašega

nastopi čas med letom. Zato je nedelja Jezusovega krsta hkrati tudi 1.

življenja vabim na pogovor. Včasih se človek leta in leta trudi, da bi

navadna nedelja. Zato je primerno, da pospravimo jaslice, saj se

odkril Božjo voljo, vendar lahko to odkrije le v iskrenem pogovoru.

evangeljski odlomki nanašajo na Jezusa, ki je v času krsta in po njem

Kdor želi priti na pogovor, naj me prosim, prej pokliče.

star že več kot 30 let. V Sloveniji smo ljudje navezani na stare čase
pred liturgično reformo, zato iz čustvenih razlogov še vedno radi

SVETNIK TEDNA: Hilarij (ok. 315–367), god: 13. januar

ohranjamo jaslice do svečnice.
Blagoslov otrok: Danes, na praznik Jezusovega krsta, bo med sveto

Zavedam se, da sem tebi, vsemogočni Bog Oče, v svojem življenju

mašo, ob 10.00, blagoslov otrok.

dolžan predvsem to, da o tebi govori vsaka moja beseda, vsaka moja

Kateheza za odrasle: Redna kateheza za starše in ostale odrasle bo v

misel. Razen tega mi govorniška sposobnost, ki si moi jo ti podaril, ne

ponedeljek, 11. 1. ob 18.45, v župnijski dvorani. Letošnja srečanja so

more prinesti nobene večje nagrade, kakor je ta, da z oznanjevanjem

namenjena spoznavanju evangelija, v katerem je zapisano veselo

tebi služim in da ljudstvu, ki te ne pozna, ali krivovercu, ki napačno

oznanilo odrešenja. Poleg staršev veroučencev, se srečanja brez

govori o tebi, razlagam, kaj si: Da si Oče.« To so uvodne misli iz

strahu udeležite tudi vsi tisti, ki bi radi poglobili krščansko življenje.

razprave o Sveti Trojici, največjega dela Hilarija, ki je bil škof v mestu

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v torek, 12.1., ob 18.45.

Poitiers in mu je papež Pij IX. leta 1851 podelil naslov cerkvenega

Seja ŽPS: Redna seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek, 14.

učitelja. Pogumno je vztrajal v boju za čistost Kristusovega nauka. Kot

1. ob 18.45, v župnijski dvorani.

bojevnik za pravo vero Hilarij ni bil prenapetež, temveč blag

Dom upokojencev: Sveta maša bo v petek, 15. 1. ob 10.00.

evangeljski mož, vreden svojega imena. Hilarij, namreč pomeni: vesel,

Pohod na Kum: Župnijska planinska skupina vabi vse župljane na

sproščen, radosten. Odraščal je v poganski veri, bil je razgledan v

pohod na Kum, ki bo v soboto, 16. 1. Ob 8.00 se dobimo pred

modroslovju in pravu, vendar vse to ni moglo potešiti njegovega

cerkvijo sv. Martina, kjer se bomo razporedili po avtomobilih za

iščočega duha. Nemir je izginil, ko je dobil v roke Sveto pismo. Kmalu

prevoz do železniške postaje.

se je dal krstiti skupaj z ženo in hčerko.

Medgeneracijska skupina: Srečanje bo v torek, 19. 1., ob 18.45.
Januarski večeri: »Januarski večeri« bodo potekali zadnje tri petke in

MISEL TEDNA

sobote v januarju, kar pade na 15., 16., 22., 23., 29. in 30. januar.
Podroben razpored in opis predavanj je na razpolago v zgibanki. V
času januarskih večerov bo sveta maša ob sobotah, ob 18.00.

»Jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih
sandal.« (Lk 3,16).

