01. januar 2012

NEDELJA

MARIJA, BOŽJA MATI - NOVO LETO

Ponedeljek

Bazilij Veliki in Gregor Nacianški

01.01.

02.01.

Torek
03.01.

Sreda
04.01.

Četrtek
05.01.

Petek
06.01.

Sobota
07.01.

NEDELJA
08.01.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Vinka in Nežo Štefančič, obl.
ob 10h za +Ferdinanda Videnšek, obl.
ob 7h

za rajne Krajnčeve iz Hramš

ob 7h

v dober namen

Presveto Jezusovo ime
Elizabeta Seton

ob 18h za +Jožefo Tepeš, osmina
Emilijana

ob 7h

(blagoslov vode)

za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger, obl.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - SVETI TRIJE KRALJI

ob 7h za zdravje
ob 16.30 na Pernovem za +Ivana in Nežo Štajner
ob 18h za +Slavko in Jožeta Dolar, obl.
Rajmund - prva sobota

ob 7h

za +Jožeta in Rozalijo Parežnik

JEZUSOV KRST

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Josipa Bodis, Antona Prevolšek
ter Marijo in Andreja Bevcar
ob 10h za +Franca Šuperger in Miha Jevševar, obl.

*************************************************************
MISLI OB ZAČETKU NOVEGA LETA

Vsem obilo božjega blagoslova
in vsega dobrega
v novem letu !

Novoletni dan, osmi dan po Jezusovem
rojstvu, na božično osmino, je v katoliškem
bogoslužju tudi praznik Marije, svete Božje
matere. Cerkev nas vabi, da bi ta dan ob
Jezusu dali čast tudi njegovi materi Mariji in
se ji na začetku novega leta izročili v varstvo
kot svoji duhovni Materi.
Marija je bila v času Jezusovega detinstva,
otroštva in tihega mladostnega življenja v
Nazaretu vse do njegovega tridesetega leta
tesno povezana s svojimi Sinom. Veselila se
je njegove bližine, zaupala v njegovo
poslanstvo in bila pripravljena v vsem z njim
sodelovati – po Božji volji.
Stala je Jezusu ob strani tudi v njegovem
javnem delovanju, priklicala njegov prvi
čudež in bila z njim pod križem na Kalvariji, v
najhujših trenutkih Jezusovega odrešitvenega
dela. Bila pa je deležna tudi njegovega
vstajenja in poveličanja. V življenju Cerkve
bedi nad vsemi udi Jezusovega skrivnostnega
telesa in spremlja rast in dopolnitev Božjega
odrešitvenega načrta vsa stoletja in tisočletja
do izpolnitve časov.
Naj nas torej na naši življenjski poti v novem
letu spremlja tudi Marija, naša Mati.
Po: S. Janežiču

