MAŠNI NAMENI
PON 25. 1.

18.00

v zahvalo (sv. Marija)

Spreobrnitev
apostola

3. nedelja med letom, 24. 1. 2016, št. 251.

po namenu

Pavla
TOR 26. 1.

18.00

Timotej in

+ Alojzij Zavšek (sv. Marija)
za duhovne poklice

Tit
SRE 27. 1.

7.00

Angela

+ Peter Schneider, obl (sv. Marija)
+ Marija Lebar

http://reformsi.blogspot.si/2015_02_01_archive.html

POSLAL ME JE, DA OZNANIM JETNIKOM PROSTOST (Lk 1,16)

Merici
ČET 28. 1.

18.00

živi in pokojni Bokal in Rovšek
Ko slišimo za besedo »jetnik«, se verjetno najprej spomnimo na tiste,

Tomaž

+ Marija Fele

Akvinski

ki so storili težja kazniva dejanja, zaradi katerih so pristali v zaporu.
Ko je Jezus v Nazareški shodnici prebral besede »poslal me je, da

PET 29. 1.

18.00

+ Matjaž Jenčič

oznanim jetnikom prostost«, ni mislil zgolj na tiste, ki so v zaporih
zaradi določenih kaznivih dejanj, ampak predvsem na tiste, ki jih

živi in pokojni Žunk, Pistotnik in Godnič

različne življenjske razmere silijo v nesvobodne razmere. Takšna
ujetost je še hujša od zapora, kajti navadno skritih ujetosti ne vidi

Kostancij
SOB 30. 1.

18.00

+ Mateja Pesko ter pokojni iz družin Jeretin,
Traunšek in Sopotnik

na delovnem mestu, lahko pa je ječa tudi nasilje v družini. Od naštetih

za duše v vicah

bila v Rimu sinoda o družini, ki je govorila tudi o tej problematiki.

Hijacinta
Mariscotti

nihče. Te ujetosti so lahko razne zasvojenosti, izkoriščanje in pritiski
je nasilje v družini najbolj skrito ujetništvo. Oktobra preteklo leto je

NED 31. 1.

8.00

za žive in pokojne farane (sv. Marija)

Vendar obstaja bojazen, da bodo izrečene besede ostale zgolj

4. nedelja

10.00

+ Hinko Drnovšek in zakonca Kleiber

lotili reševanja problematike nasilja v družini. Še posebej so

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

zapisane na papirju, vprašanje pa je kako se bomo v Cerkvi in družbi
izpostavljene t. i. krščanske družine, saj se dogaja, da marsikateri
zakonec izkorišča institut neločjivosti zakona za to, da lahko počne s
svojim

sozakoncem

kar

hoče.

Prav

je,

da

se

zavedamo

problematike in iščemo takšne družine ter jim nudimo pomoč.

te

AKTUALNI DOGODKI

Hrastniku, v Laško ali v Celje h kapucinom. Glede udeležbe darovalcev
pri sveti maši je popolnima vseeno, kje so fizično navzoči, kajti

Nabirka: 2. nedeljo med letom ste darovali pri sv. Martinu 268,79 € in

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

pri sv. Mariji 253,43 €. Bog povrni!

sveti maši v srcu z našim namenom.

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

Blagoslovi: V preteklem tednu sem zaključil z blagoslavljanjem

naslovom »Obličje usmiljenja«. Preostali dve predavanji bosta še 29.

domov. Vsem želim, da bi z družinsko molitvijo krepili blagoslov nad

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

družinskimi člani. Vsem, ki ste mi namenili darove, se iskreno

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

zahvaljujem.

18.00.
Ekumenska osmina: Jutri, 25. 1., bomo zaključili letošnjo ekumensko

SVETNIKA TEDNA: TIMOTEJ IN TIT (ok. 80), god: 26. januar

molitveno osmino za edinost kristjanov. Naslov letošnje ekumenske
osmine je: »Poklicani smo, da oznanjamo slavna Božja dela« (1 Pt 2,

Dan po prazniku spreobrnitve apostola Pavla, se spominjamo njegovih

9). Božja dela pa lahko oznanjamo samo, če sprejemamo vsakega

učencev: Timotej in Tita. Pavel je na oba naslovil svoja tri pastoralna

človeka kot Božjo podobo in mu iskreno želimo dobro.

pisma: Timoteju dve, Titu eno. Timotej je bil rojen v Listri v Mali Aziji,

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v torek, 26. 1., ob 18.45.

takrat, ko je Jezus v Palestini nastopil svoje pastoralno delovanje.

Nedelja Svetega pisma: Naslednjo nedeljo bomo obhajali 27. nedeljo

Apostol Pavel je najbrž že na svojem prvem apostolskem potovanju

Svetega pisma, ki jo vsako leto obhajamo zadnjo nedeljo v mesecu

spreobrnil h krščanstvu Timoteja, njegovo mater in staro mater. Vzel

januarju. Ob tem lahko razmislimo, kakšno mesto zavzema Sveto

ga je s seboj na misijonsko pot po Mali Aziji in od tam v Makedonijo.

pismo v našem življenju? Branje in premišljevanje Svetega pisma je

Ko je čutil, da se bliža čas njegovega odhoda, je svojega učenca

temelj krščanskega življenja. Kdor bere Božjo besedo lahko pričakuje,

Timoteja postavil za nadpastirja v Efezu. Tit je bil sin poganskih

da bo slišal Božji glas. Kdor pa ima Sveto pismo samo zato, da z njega

staršev, doma iz Antiohije. Krstil ga je sam Pavel. Ko je z Barnabom in

briše prah, ne more reči, da je kristjan. Sloviti prevajalec Svetega

drugimi sodelavci odšel na apostolski zbor v Jeruzalem (leta 48), je

pisma sv. Hieronim je zapisal: »Kdor ne pozna Svetega pisma, ne

vzel s seboj tudi Tita. Njegova navzočnost je vsaj posredno

pozna Kristusa.«

pripomogla, da sta apostola Jakob in Peter podprla Pavlov predlog, da

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

se pri oznanjevanju evangelija poganom ne nalaga zahtev judovske

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

postave. Tit je spremljal Pavla na nekaterih njegovih misijonskih

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

potovanjih.

Kdor želi priti na pogovor, naj me, prosim, prej pokliče.
Mašni nameni: Pri svetih mašah med tednom sta pod eno sveto mašo

MISEL TEDNA

oznanjena dva mašna namena. To pomeni, da je prvi namen opravljen
v Trbovljah, drugi namen pa oddamo drugam, kjer jim mašnih
namenov primanjkuje. Navadno mašne namene oddajamo na Dol pri

»Ne bodite žalostni, kajti veselje v Gospodu je vaša moč«
(Neh 8,10).

