MAŠNI NAMENI
PON 18. 1.

18.00

Marjeta

Bogu v zahvalo (sv. Marija)
za mir

2. nedelja med letom, 17. 1. 2016, št. 250.

Ogrska
TOR 19. 1.

18.00

Makarij

+ Ludvik in Jožefa Dolanc (sv. Marija)
za duhovne poklice

Aleksandrijski
SRE 20. 1.

7.00

za pokojni babici (sv. Marija)
v čast Kristusu Kralju

ČET 21. 1.

http://si.opusdei.org/sl-si/article/nasmeh-in-veselje/

»GOSPOD BO IMEL VESELJE NAD TEBOJ« (Iz 62,4)

Sebastijan
18.00

+ Nežka Hribšek in Marija Pfeifer
Marsikdo si predstavlja krščanstvo kot religijo, kjer lahko vidiš pri
+ Vinko in Justina Durnik ter starši Senčar

Agnes (Neža)
PET 22. 1.

njenih članih resne in mrke obraze. Kdor pa velja za nadpovprečno
vernega pa je predstavljen kot nekdo, ki je v nenehni molitveni drži, ki

18.00

+ Vojko Hribar

je po možnosti klečeča. Takšen način predstavljanja kristjanov je
daleč od resnice. Omenjene drže zgoraj so le bleda podoba pravega

živi in pokojni Petek–Urdih
Vincencij

kristjana. Biti kristjan ne pomeni, kopičiti količino minut ali ur, ki jih
preživimo v t. i. molitveni drži, ampak pomeni biti pričevalec

SOB 23. 1.

18.00

+ Marjan Knez

evangeljskega veselja. Življenje kristjana v pravem pomenu besede
pomeni biti v Bogu vsak trenutek življenja. Kdor je v Bogu, kipi od

zaroka Marije

za blagoslov sinove družine

življenjskega zanosa, ki izhaja iz hvaležnosti do vsakega trenutka
življenja. Biti v Bogu pomeni tudi, priznati svojo človeško omejenost

in Jožefa
NED 24. 1.

8.00

3. nedelja

10.00

za žive in pokojne farane (sv. Marija)

in grešnost, ki pa ju ne zadržujemo v skriti kamrici svojega srca,

+ Franc Zupan, obl. in Pogačarjevi

pomeni biti vesel. Mnogo kristjanov, žal, ni okusilo pravega veselja,

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

ampak ju izročamo Gospodu na križ. Biti pristen in iskren, hkrati
čeprav redno hodijo k maši, molijo in opravljajo dobra dela. Vsa ta
opravila lahko ostanejo zgolj zunanja oblika navideznega krščanstva,
ki pa nima veliko opraviti z evangeljskim sporočilom. Prosimo
Gospoda za milost pristnega, iskrenega in veselega življenja.

AKTUALNI DOGODKI

Mašni nameni: Pri svetih mašah med tednom sta pod eno sveto mašo
oznanjena dva mašna namena. To pomeni, da je prvi namen opravljen

Nabirka: Na praznik Gospodovega razglašenja ste darovali pri sv.

v Trbovljah, drugi namen pa oddamo drugam, kjer jim mašnih

Mariji 427,53 €. Na praznik Jezusovega krsta ste darovali pri sv.

namenov primanjkuje. Navadno mašne namene oddajamo na Dol pri

Martinu 308,13 € in pri sv. Mariji 273,79 €. Bog povrni!

Hrastniku, v Laško ali v Celje h kapucinom. Glede udeležbe darovalcev

Trikraljevska in adventa akcija: Za trikraljevsko akcijo ste darovali

pri sveti maši je popolnima vseeno, kje so fizično navzoči, kajti

2.493,34 €. Otroci ste darovali Jezusu v jaslice 454,45 €. Vsem

Kristusova daritev je po vsem svetu enaka. Pomembno je, da smo pri

kolednikom in darovalcem v obeh akcijah Bog povrni!

sveti maši v srcu z našim namenom.

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

SVETNIK TEDNA: VINCENCIJ (ok. 304), god: 22. januar

evharistiji, ki je zakrament edinosti, prosimo, da bi bili vsi kristjani
eno. Naslov letošnje ekumenske osmine je: »Poklicani smo, da

Vincencij je izšel iz ugledne družine. Njegov oče je imel čast konzula

oznanjamo slavna Božja dela« (1 Pt 2, 9). V molitvi za edinost

in je bil zaveden kristjan, zato je Vincencija že v rani mladosti izročil v

kristjanov smo povabljeni, da izkazujemo Bogu hvaležnost, da smo

vzgojo škofu Valeriju v Cezaravgusti, sedanji Zaragozi. Ko je odrastel,

Božje ljudstvo, po krstu postavljeni v dostojanstvo Božjih otrok. Krst

ga je škof posvetil v diakona. Škof je imel govorno napako, zato je

nas povezuje z vsemi drugimi kristjani, zato smo pravzaprav po krstu,

Vincencij namesto njega oznanjal Božjo besedo, po poročilih z enako

ki je temelj krščanskega življenja, vsi kristjani povezani v eno

močjo kot nekoč diakon Štefan. V njegovem imenu je govoril tudi s

Kristusovo telo.

cesarskim namestnikom Dacijanom, surovim in krutim človekom, ki je

Medgeneracijska skupina: Srečanje bo v torek, 19. 1., ob 18.45.

ob izbruhu Dioklecijanovega preganjanja kristjanov leta 204, dal

Srečanje ŽGS in ključarjev: Srečanje bo v četrtek, 21. 1., ob 18.45.

zgrabiti škofa Valerija in njegovega diakona Vincencija. Vlekel ju je s

Januarski večeri: Za nami je prvi vikend »Januarskih večerov« z

sabo v Valencijo, kjer jima je sodil. Ko se jima je prilizoval in ju

naslovom »Obličje usmiljenja«. Preostala predavanja bodo še 22., 23.,

nagovarjal, naj darujeta bogovom, in ko jima je nato grozil z

29. in 30. januarja. Podroben razpored in opis predavanj je na voljo v

najhujšimi mukami, ker se za njegove vabljive besede nista zmenila,

zgibanki. V času januarskih večerov bo sveta maša ob sobotah ob

je Vincencij prosil škofa, če sme sodniku odgovoriti. Potem, ko mu je

18.00.

škof dovolil, je s svojo zgovornostjo izpričal svojo neomajno vero v

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

Kristusa. Škof Valerij je bil izgnan v pregnanstvo, kjer je umrl leta

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

315, Vincencija pa so kruto mučili na natezalnici.

odkril Božjo voljo, vendar lahko to odkrije le v iskrenem pogovoru.
Prav tako so med verniki prisotni različni pogledi v zvezi s

MISEL TEDNA

pastoralnim življenjem, zato so pogovori namenjeni tudi temu, da se
pogovorimo o različnih pogledih na določeno stvar. Kdor želi priti na
pogovor, naj me, prosim, prej pokliče.

»Različne so službe, isti pa je Gospod. In različna so dela,
isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.« (1 Kor 12, 5–6).

