
3. NEDELJA MED LETOM, 24.1.2016 
OZNANILA ZA TEDEN  24.1.2016 – 31.1.2016 

 
NEKATERI GODOVI 
Ponedeljek:  Spreobrnitev apostola Pavla  
 Sklep tedna molitve za edinost kristjanov  
Torek:  Timotej in Tit, škofa  
Sreda: Angela Merici, ustanoviteljica uršulink  
Četrtek: Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj  
NEDELJA: 4. NED. MED LETOM – NEDELJA SV. PISMA 

SVETE MAŠE 
NEDELJA (24.1.) ob   9h:  Za farane    
Ponedeljek: ob 17h:  Za Božje usmiljenje     
Torek:      ob 17h:  Ustanovna maša  
Sreda  ob   7h:   Leopold Jelovčan  
Četrtek: ob 17h:  Za dušno in telesno zdravje  
Petek:  ob 17h:  Za varno vožnjo  
Sobota: ob  17h:  Jožica Švab, 30.dan  
NEDELJA (31.1.) ob    9h:   Za farane 

 

 Škofijska klasična gimnazija v Šentvidu: 
- Dan odprtih vrat bo v soboto, 30. januarja 2016 od 8. ure dalje. Namenjen je 

širšemu krogu obiskovalcev. Pride lahko vsak, ki ga zanima življenje na 
gimnaziji ali v dijaškem domu. 

- Informativna dneva za osmošolce in devetošolce bosta v petek, 12. februarja 
ob 9h in 15h in v soboto, 13. februarja ob 9h. Za dodatne informacije so na 
voljo v tajništvu gimnazije (01 58 22 245) ali šolska svetovalna delavka Maja 
Turšič (01 58 22 210). 

 
V LETOŠNJI MOLITVENI OSMINI ZA EDINOST  
smo duhovno povezani z Latvijo, eno od baltskih dežel, ki je istega leta kot Slovenija (1991) 
dosegla samostojnost. Takrat se je rešila polstoletne sovjetske protikrščanske ideologije in 
nadvlade. Skupaj z nami je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije. S hvaležno mislijo na to 
osvoboditev so latvijski kristjani za vodilno misel osmine izbrali besede, s katerimi nas apostol 
Peter vabi, naj oznanjamo slavna dela Boga, ki nas je poklical iz teme v svojo čudovito 
svetlobo. V mnogih cerkvah prestolnice Rige so tisto leto goreče molili za mir in svobodo. S 
pesmijo in molitvijo so neoboroženi meščani po ulicah gradili barikade in se postavili proti 
sovjetskim tankom. 

 V Latviji so v 10. stoletju delovali bizantinski misijonarji, v 12. in 13. stoletju pa 
nemški. Prestolnica Riga je bila eno prvih mest, ki so v 16. stoletju sprejela Lutrove ideje. 
Verska podoba dežele je zato dokaj pisana. Njena zgodovina je zaznamovana tudi z verskim 
nasiljem. Duhovno opustošenje pa sta prinesli zlasti nacistična in komunistična ideologija. 
Osvoboditev izpod njiju so Latvijci – podobno kot Slovenci – doživljali kot eno od »slavnih 
božjih del«. 
 Molitev za edinost naj bo letos v znamenju hvaležnosti za mnoga »slavna božja dela« 
za nas. Eno od teh je, da nam je dano že 25 let mirno živeti v lastni državi. Največje božje 
delo pa je, da smo že skoraj trinajst stoletij kristjani, da je tudi nas Bog »poklical iz teme v 
svojo čudovito svetlobo«. Krst nas najmočneje povezuje z vsemi drugimi kristjani, zato jih 
objemamo z bratskim spoštovanjem in ljubeznijo. 
dr. Bogdan Dolenc,  tajnik Slovenskega ekumenskega sveta 



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. 
 
 Verouk za 1. razred je jutri ob 13.45  
 V adventni akciji Otroci za otroke ste otroci doslej zbrali za uboge male 

Jezusove vrstnike 329,70 evrov. Bog povrni! Mali Jezus vam ne bo ostal 
dolžan. Kdor še ni vrnil hranilnika naj to še stori.  

Čas za menjavo  
Pod tem naslovom zadnja številka Družine (str. 15) navaja izsledke raziskave 

OZN o gibanju števila prebivalstva. Slovenijo poročilo posebej navaja kot državo, 
katere prebivalstvo se bo bistveno zmanjšalo. Če je Slovenija še letos imela 
2.068.000 prebivalcev in jih bo leta 2030 živelo še 2.054.000, bo v naslednjih 50 
letih sledil precej hiter upad. Leta 2050 bo v državi živelo 1.942.000 prebivalcev. 
Leta 2100 pa le 1.693.000 prebivalcev. Prebivalstvo Slovenije se bo ob tem glede 
na vse druge države izredno hitro staralo. Nekaj podobnega se že dogaja na 
Japonskem.  

Odgovor na vprašanje, zakaj je v Sloveniji tako malo otrok, najdemo v 
razširjenosti splava in protidružinski politiki. Tudi v zakonodaji, ki je bila zavrnjena 
na zadnjem referendumu.  

V nadaljevanju navajamo še nekaj razlogov za upadanje prebivalstva v 
Sloveniji.  

Slovenija je edina država na svetu, ki ima splav zapisan v ustavi. S tem je 
legalizirano nasilje nad nerojenimi. Od leta 1953 je bilo v Sloveniji po zmernih 
ocenah splavljenih več kot 700.000 otrok ( s kirurškimi in kemičnimi splavi, 
abortivno kontracepcijo, umetno oploditvijo itd.).  

Slovenija je edina država na svetu, kjer je po ustavi zunajzakonska zveza v 
vsem izenačena z zakonsko zvezo.  

Z razmahom ločitev se je skokovito povečalo število otrok brez enega od 
staršev, za katere je značilna nizka rodnost. Prav tako se otroci iz ločenih družin 
teže odločajo za družinsko življenje, saj mnogi ne želijo ponoviti neuspeha svojih 
staršev.  

Slovenija je ena redkih držav v svetu, kjer je kontracepcija brezplačna. Od leta 
1991 smo za ta namen porabili 160 milijonov evrov. 

V izobraževalnem sistemu je očiten primanjkljaj pozitivnih družinskih vsebin.  
Eksperimentiranje z zakonsko zvezo in družino ter prizadevanje za ukinitev 

zakonske zveze moža in žene.  
Čas za menjavo: za ohranitev naroda na sončni strani Alp bo treba ne le vsako 

leto zamenjati vinjete, ampak korenito spremeniti tudi družinsko politiko. Ob 
napovedi nadaljnega eksperimentiranja z družino in zakonsko zvezo ne glede na 
posledice in stroške je jasno, da bo treba zamenjati politike. Einstein pravi, da z 
enakim pristopom ne moremo pričakovati drugačnih rezultatov. Ali je čas dozorel? 



SVETO PISMO – KNJIGA ZA ŽIVLJENJE 
 
- JEZUS KRISTUS je osrednja oseba Svetega pisma.  
V njegovi luči postane razumljivo celotno Sveto pismo – Božje razodetje.  
- V luči razodetja ali v luči Svetega pisma, ki je Jezusova luč pravilno 
presojamo vse dogajanje na svetu, tudi začetek in konec človeka – in vse, kar 
je vmes. 
- Ob Svetem pismu – Božji besedi se občestva Cerkve zbirajo in hranijo že 
2000 let. 
- S Svetim pismom so se naši predniki uvrstili med kulturne, napredne in 
trdožive evropske narode.  
- Sveto pismo – Božja beseda povezuje vse kristjane in nas kliče k edinosti. 
- Sveto pismo – Božja beseda mi je zaupana, da jo poslušam in  berem, se po 
njej ravnam in po njej živim - kakor Marija, ki je vse te besede premišljevala, jih 
ohranila v svojem srcu in iz njih živela (prim. Lk 2,19). 
 
KAKO NAJ BEREM SVETO PISMO 
 

 1. Izberi odlomek, ki ga boš prebral (lahko samo par vrstic). 
 2. Postavi se v Božjo prisotnost (Bog mi bo govoril - molitev). 
 3. Beri v tišini besedo za besedo. 
 4. Premišljuj in ohrani kar te je nagovorilo (stavek, beseda...). 
 5. Pogovor o tem, če vas je več. 
 6. Molitev v duhu prebrane Božje besede (zahvala, prošnja...).   
 
NALOGE 
 

 1. Sveto pismo daj na vidno (častno) mesto v dnevni sobi. 
 2. Osebno ali skupno branje. 
 3. Začni z branjem evangelija (drži se enega evangelista). 
 


