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»Beseda je meso postala in se naselila me
nami« (Jn 1,14) je vsebina Božičnega praznika,
ki smo ga nedavno obhajali, in nas spremlja v
novo leto. Tudi v bogoslužju smo ta evangelij v
božičnem času velikokrat slišali.
Beseda prebiva med nami in tudi nam pomaga
najti besedo, ki bo prinašala življenje, nam in našim bližnjim. Najti ustrezno
besedo, zase in druge, je pot, ki gradi dobre odnose in dobro počutje.
Beseda danes med nami prebiva tudi po Svetem pismu, vendar ne kot črka, na
papirju, ampak kot dogodek, ko tej besedi prisluhnemo, jo premišljujemo in
ohranimo v svojem srcu. Zato je v mesecu januarju 3. nedelja med letom nedelja
Božje besede, ves mesec pa je mesec verskega tiska, ko spodbujamo, da bi bili na
verski tisk naročeni in ga prebirali. Pa ne samo verske novice, ampak tudi globlje
vsebine. Izbire imamo veliko, poleg tiskane, tudi v elektronskih oblikah.
Podprimo širjenje Besede tudi na ta način, da se na katero od verskih revij ali
časopisov naročimo, knjiga pa je še vedno tudi zelo primerno darilo.
br. Matej Nastran, župnijski upravitelj

Verski tisk za leto 2022
Priporočamo, da se naročite neposredno tako, da boste prejemali verski
tisk na dom, v vsakem izvodu revije/časopisa imate za to ustrezne podatke.
Za leto 2022 so naročnine: tednik Družina 130 €, mesečnik Ognjišče 35 €,
Mohorjeve knjige 51 €, Misijonska obzorja 9 €, Prijatelj bolnikov 11 €.
Verska statistika za leto 2021
Krsti: 11
Poroke: 3
Pogrebi: 54
Prvoobhajanci: 5
Birmanci: 7
Nedeljnikov: 120
1. januar – svetovni dan miru
Čeprav je že za nami, pa naj vseeno ne gre mimo nas tudi vsebina 1.
januarja, ki je svetovni dan miru. Zanj je tudi letos papež napisal pismo, ki
tokrat govori o sredstvih za graditev trajnega miru. Prisluhnimo nekaterim
njegovim mislim: »V vsaki dobi je mir istočasno dar od zgoraj in sad skupnega
prizadevanja.
Tukaj bi rad predlagal tri poti za graditev trajnega miru. Najprej dialog med
generacijami kot temelj za uresničevanje skupnih projektov. Drugič, izobraževanje kot
dejavnik svobode, odgovornosti in razvoja. Končno, delo za polno uresničevanje
človekovega dostojanstva. To so trije nujni elementi za »sklenitev družbenega dogovora«,
brez katerega se vsak mirovni projekt izkaže kot nedosleden.« (papež Frančišek)
9. januar: začetek sinode po župnijah
»V tem novem letu nas sveti oče papež Frančišek vse vabi na sinodalno
pot. Do sedaj smo sinodo v Cerkvi razumeli kot zasedanje škofov v Rimu.
Papež Frančišek pa je lani na skupno sinodalno pot – sinoda pomeni prav
to, skupno pot – povabil vse Božje ljudstvo, celotno Cerkev. To sinodalno
pot je sveti oče začel z namenom, da bi Cerkev postajala vedno bolj kot
občestvo, s sodelovanjem vseh njenih članov, duhovnikov in vernikov, v
skupnem misijonskem poslanstvu. Papež je sinodo odprl oktobra 2021 v
Rimu in s tem je z vsemi škofijami sveta na sinodalno pot stopila tudi naša

nadškofija. V zadnjih dveh mesecih smo se za sinodalno pot pripravljali
tako, da smo se na različnih ravneh seznanjali, kaj sinoda je, kakšen namen
ima, in ves čas tudi molimo za njen uspeh. Imeli smo že nekaj srečanj
voditeljev sinodalnih pogovorov. Z današnjim praznikom Jezusovega krsta
pa želim, da to sinodalno pot začne vsaka župnija in vsaka skupnost
vernikov v celotni naši nadškofiji. Vsi smo povabljeni na pot duhovne
prenove in tesnejše povezanosti znotraj naših krščanskih skupnosti.«
Iz pisma nadškofa Cvikla ob začetku sinode po župnijah v nadškofiji Maribor
16. januar: katehetska nedelja
Za katehetsko nedeljo pri maši aktivno sodelujejo veroučenci, otroke
vabimo tudi k pevskim vajam ob 9.30 uri.
Ta dan bo ob 19. uri tudi seja ŽPS o sinodi.
18. – 25. januarja: Teden molitve za edinost kristjanov
Delitve med kristjani nasprotujejo Božji volji, so v spotiko svetu in
škodujejo oznanjevanju evangelija. Premaga jih lahko samo moč molitve,
v katero zaupamo. Molitev za edinost ni nekaj osamljenega, ampak je
pridružitev Jezusovi molitvi v dvorani zadnje večerje. V tem sta njena
posebna odličnost in lepota. Ne molimo sami, ampak svoj šibki glas
pridružimo glasu Božjega Sina in njegovi prošnji, ki jo bo Oče ob svojem
času uslišal. Jezus je molil, da bi bili vsi njegovi učenci eno, »da bo svet
veroval« v Sina in prek njega v Očeta.
V molitvi doživljamo, da edinost ne more biti zgolj sad človeških naporov,
ampak je vedno delo Svetega Duha. Edinosti ne moremo »ustvariti«,
»izdelati« ali »organizirati«. Lahko jo samo sprejmemo kot dar Duha, ko
smo notranje dovolj pripravljeni za to.
23. januar: nedelja Božje besede
Obhajali jo bomo pod geslom: »Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je
zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha« (Lk 24,35).
Od 22. do 27. januarja poteka tudi spletni svetopisemski maraton, več na
spletni strani svetopisemskimaraton.si.

Molitev za sinodo
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po
napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša
dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju
naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.
Amen

