URNIK BOGOSLUŽJA
Običajno so tedenske večerne sv. maše: Sežana 18.30, Povir 17.00,
Šmarje ob 17.30 in Merče po dogovoru

3.NEDELJA MED LETOM
21. januar 2018
Neža, devica in mučenka

Povir
9.00 +Boris Ščuka, Gorenje 23 A
Sežana 10.30 +Draga in Licinio Menis
Sežana 18.30 za župnijo

Pon 22. 1.

Vincencij, Vinko

Sežana

18.30

+Ivan Guštin, 30. dan

Tor 23. 1.

Henrik,

Sežana

18.30

v čast Svetemu Duhu (BB)

Sre 24. 1.

Frančišek Saleški

Šmarje

17.30

po namenu Šmarje

Čet 25. 1.

Sklep tedna molitve
za edinost kristjanov

Sežana

18.30

za pokojnega očeta
Po maši molitev pred Najsvet.

Pet 26.1.

Timotej in Tit

Povir

17.00

+Ermin in pok. starše Čefuta

Sob 27. 1.

Angela Merici

Sežana 18.30

4.NEDELJA MED LETOM
28. januar 2018
Tomaž Akvinski

za srečno zadnjo uro sorodnikov, CS

Povir
9.00 za župnijo
Sežana 10.30 +Branko, Gizela in Ivan Šuber
Sežana 18.30 za blagoslov človeka v potrebah

*KARITAS ima srečanje v ponedeljek, gimnaziji vsakoletno srečanje bibličnih
22. 1.po večerni sv. maši.
skupin. Srečanje vodi koprski škof dr.
*TEDEN
EDINOSTI
KRIST- Jurij Bizjak, biblicist in doktor svetega
JANOV. Začel se je v četrtek 18. 1. in pisma. (ob 14.30 pred župniščem)
traja do 25. 1. Povabljeni k maši in *MESEC VERSKEGA TISKA.
Založba Družina, ki tudi izdaja tednik z
molitvi med tednom.
Družina, vabi, da bi se
*MOLITEV HVALNIC V SOBOTO naslovom
vključili v akcijo za 10 številk Družine
ZJUTRAJ. Nadaljujemo z molitvijo za ceno 10 € (5 jih plačam, 5 jih
hvalnic ob sobotah zjutraj ob 8. uri v prejmem brezplačno). Na mizici tiska
sežanski cerkvi. Vsi povabljeni!1
so prijavnice. Vzemite jih in se
*NEDELJA SVETEGA PISMA: prijavite!
zadnja nedelja v januarju. Stalno *DAROVANJE ZA ŽUPNIJSKI
imamo na razpolago sveto pismo v LIST - VESELO OZNANILO.
cerkvi na stojalu in na mizici ob V verski tisk spadajo tudi naša
stojalu. Kdor ga želi kupiti, lahko sam oznanila. Na razpolago so brezplačno,
da denar v nabiralnik pri Materi Božji prav pa je, da (včasih) tudi prispevamo
ali pa poišče župnika in prispeva v miloščino prav s tem namenom – za
nakazano vsoto.
oznanila. Ne bo posebne miloščine,
*SREČANJE ČLANOV SVETO- povabljeni pa smo, da prihodnjo
PISEMSKIH SKUPIN. V nedeljo, 28. nedeljo v miloščino prispevamo prav z
namenom – za oznanila. Hvala.
1. ob 15. uri bo v Vipavi na škofijski
Župnija Sežana, Trg 28. avgusta 4, 6210 Sežana; tel: 057344177;GSM 041/499-471,
Aleksander Skapin. Spletna stran župnije Sežana:http://zupnija-sezana.rkc.si/ Svoj
dar za župnijo Sežana lahko nakažemo na TRR SI56 6100 0000 5766 609.Hvala.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VESELO OZNANILO
Oznanila župnije Sežana
Leto XXXXI/3
BOŽJA BESEDA ZA NAS
3.NEDELJA MED LETOM

21.1.2018 – 28.1.2018
1.berilo: Jon 3,1-10; Psalm: 25
2.berilo: 1 Kor 7,29-31; Mr 1,14-20

Molitev za edinost
Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas,
si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno,
kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi.
Daj, da bomo živo začutili,
kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost.
Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost,
nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost,
ki se morda skrivajo v nas.
Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili.
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi,
da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala
Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš.
V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot,
ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SVETOPISEMSKI MARATON
Že več let Slovenija pozna svetopisemski maraton. Letos ta poteka od
sobote, 27. januarja do sobote, 3. februarja. Temeljni maraton se bo odvijal v
Ljubljani v Antonovi dvorani v župniji LJ-Vič.

V Sežani pa imamo branje Svetega
pisma (mini maraton) v nedeljo, 28.
1. popoldne v župnijski cerkvi: od
15 h – 18 h. Lahko se prijavimo na list, ki
je na mizici tiska. Predlagamo, da vsak bere
npr. 15. minut, pol ure; odvisno koliko bo
prijavljenih. Pridimo tudi pokušat, saj nam
brana beseda seže v uho, spomin in srce.
Povabljeni!

V LETU 2017 SO UBILI 23 MISIJONARJEV
Letno poročilo Agencije Fides (Vatikanska misijonska agencija)
navaja, da je bilo v letu 2017 po svetu ubitih 23 misijonarjev: 13 duhovnikov,
en redovnik, ena redovnica in 8 laikov. Največ jih je življenje izgubilo na
ameriški celini – 11, v Afriki 10, v Aziji dva. V letih 2000 – 2016 pa je bilo
ubitih 424 pastoralnih delavec. Nekateri so umrli „iz sovraštva do vere“,
drugi so bili ubiti med ropi in tatvinami, ki so bile izvršene na tako krut
način, da so roparji pobijali.
Ubiti so samo vrh „ledene gore“, saj je seznam tudi drugega nasilja,
ki so mu izpostavljeni pastoralni delavci, zelo dolg. Enako velja tudi za
običajne kristjane ter za katoliške ustanove, ki so pogosto napadene, oropane
ali celo uničene.
Zaradi vojne na Bližnjem Vzhodu se število kristjanov zmanjšuje.
Nekateri so na silo izgnani, drugi bežijo zaradi nevarnosti ali ker iščejo boljše
življenjske razmere v drugih krajih in državah. Na primer: v Iraku se je v treh
letih število kristjanov zmanjšalo iz 270.000 na 150.000, skoraj za polovico.
V Jemnu pa je položaj še slabši. Že tako majhno število tam živečih
kristjanov namreč 40.000 je zaradi vojne padlo na 3.000! Pakistan je že vrsto
let kristjanom neprijazna država in se morajo kristjani skrivati ali pa odhajajo
v druge države.
Povzeto po Družini 14.1.2018

„MOŽA IN ŽENO JU JE USTVARIL“ – misli o družini

III. Zakaj so učitelji v današnjem času
izgubili avtoriteto in ugled?
Ali potem učitelji otrokom v šoli predajajo uporabno znanje za
prihodnost in razvijajo spretnosti, ki jih bodo potrebovali? V srednji šoli da, v
osnovni, ki naj bi bila priprava na srednjo, pa niti približno in to iz dveh
razlogov:
1. Osnovna šola se je v zadnjih desetletjih neznansko
intelektualizirala. Čeprav sem sama ljubiteljica intelektualnega znanja,
menim, da je osnovna šola za otroke veliko preveč abstraktna, snov je
preobilna in prepodrobna. V osnovni šoli bi se otroci morali učiti osnov:
branje, pisanje in računanje ter osnove splošne razgledanosti.
Primer: V 7. razredu morajo otroci poznati elemente, na podlagi katerih
nastane literarno delo in jih opisati: snov, motiv, tema, ideja. To je učna snov,
ki spada v študij književnosti, ali vsaj v višje razrede gimnazije. Tako pa se je
morajo učiti tudi otroci, ki se bodo kasneje podali na poklicno pot npr.
strojnika.
2. Smo v času zelo hitrih sprememb. Zaradi te hitrosti, je zelo težko
napovedati, kakšno bo življenje v prihodnosti, kakšno znanje in spretnosti
bodo otroci potrebovali.
Zaradi te negotovosti je potrebno razvijati veščine in sposobnosti, ki

bodo otroku omogočile, da se bo lahko prilagajal novim življenjskim
okoliščinam. Najprej je potrebno otroku nuditi varno navezanost, iz katere
izvira čustvena stabilnost, ki je pogoj za razvoj miselnih sposobnosti. Hkrati s
tem pa je potrebno razvijati tudi otrokov osebni potencial.
Tu se lahko vprašamo, če leži razlog za izgubo avtoritete učitelja
morda ravno v tem, da učitelj otroka ne poučuje v skladu z njegovo naravo in
zato otrok ne more razviti svojih potencialov.
Vir: Iskreni.net

Evangelij Marko 1,14-20
Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij
in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je
zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero;
bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju
bom za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo
naprej, je zagledal Jakoba, Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki
sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta
očeta Zebedêja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.

MAŠA, VEROUK, SVETOPISEMSKA SKUPINA
Svetopisemsko besedilo je
stalen vir navdiha za mnoge ljudi.
Nekateri se vsak dan srečujemo s
svetim besedilom pri maši. Da bi
sveto besedilo mogli, ne samo slišati
ampak
tudi
vsaj
nekoliko
premišljevati, je pri tedenskih mašah
nekaj trenutkov tišine po prebranem
evangeliju. Vsi se usedemo in lahko
v mislih obnovimo slišano besedilo
ali pa se takoj ustavimo pri eni
besedi, stavku in ga premišljujemo,
okušamo
Božjo
besedo,
jo
povežemo s svojim življenjem.
Praktično pri vsaki veroučni uri je krajši ali daljši odlomek iz Stare
zaveze ali iz Nove zaveze. Vsakokrat se o tem odlomku pogovorimo, ga
postavimo v tisto obdobje, da bi bolje razumeli tiste žene in može, o katerih
odlomek govori. Seveda skušamo povedati tudi, kaj pa za nas pomeni tista
zgodba, oseba, prilika itd.
In tretja redna priložnost za branje in pogovor ob Božji besedi na
župnijski ravni je svetopisemska skupina. Srečujemo se dvakrat na mesec in
ob doma že prebranih odlomkih, se pogovarjamo in iščemo pomen za čas, v
katerem je nastalo besedilo, kakor tudi za danes. Velikokrat se čudimo svežini
Božje besede in njeni aktualnosti za današnji čas in moj čas. Prav v tem je
čar, da je ta beseda, ki je bila napisana že 2 ali 3 tisoč leti, tako živa in bistra.

