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Nedelja 9. 1. 2022

Glasilo župnije sv. Benedikta v Stranjah
Bera
Hvala vsem, ki ste prinesli bero v župnišče. Bog plačaj in hvala za vašo skrb,
radodarnost in pozornost.
Reden Verouk bo od 10.1.2022 dalje.
O sinodi

Vsebina sinode je »sinodalna Cerkev«, katere razsežnosti so: občestvo, sodelovanje in
poslanstvo. Vse tri se med seboj globoko prepletajo in so življenjski stebri sinodalne
Cerkve. Med njimi nobena ni pomembnejša od druge. Nasprotno, vsaka bogati in
usmerja drugi dve. Med njimi pa je dinamičen odnos, ki ga je treba ubesediti,
upoštevajoč vse tri.
•Občestvo: v svoji dobrotni volji Bog povezuje naše narode, ki so si med seboj
različni, a edini v veri, po zavezi, ki jo sklepa s svojim ljudstvom. Občestvo, v
katerem živimo, je najgloblje zakoreninjeno v ljubezni in edinosti Svete Trojice.
Kristus nas je spravil z Očetom in nas zedinja med seboj v Svetem Duhu. Skupaj
se navdihujemo ob poslušanju Božje besede, pri živem izročilu Cerkve in smo
zakoreninjeni v skupnem sensus fidei.
•Sodelovanje: poziv k vključevanju vseh članov Božjega ljudstva – laikov,
posvečenih in redovnikov –, da bi si prizadevali za globoko in spoštljivo
medsebojno poslušanje. To poslušanje ustvarja prostor za skupno poslušanje
Svetega Duha in vodi naša pričakovanja za dobro Cerkve v tretjem tisočletju.
Sodelovanje temelji na dejstvu, da so vsi verniki usposobljeni in poklicani za
medsebojno služenje z darovi, ki jih je vsak prejel od Svetega Duha.
•Poslanstvo: Cerkev obstaja, da bi evangelizirala. Nikoli se ne smemo
osredotočati samo nase. Naše poslanstvo je pričevanje Božje ljubezni v celotni
človeški družini. Sinodalni proces vsebuje globoko misijonarsko razsežnost.
Njegov cilj je, da usposobi Cerkev za boljše pričevanje evangelija, posebej
tistim, ki živijo na duhovnih, družbenih, ekonomskih, političnih, geografskih in
življenjskih obrobjih našega sveta.

Maše, ki so napisane kot druga, tretja … se oddajo naprej in jih opravijo
drugi duhovniki
10.1.
ponedeljek
11.1.
torek

Gregor Niški
Pavlin Oglejski

12.1.
sreda

Tatjana

13.1.
četrtek

Hilarij

14.1.
petek

Oton

15.1.
sobota

Absalom

16.1.
nedelja

2. nedelja med letom
Marcel

18.00

Za pokojne sošolce letnik 1951/52

8.00

18.00

Za duhovne in redovne poklice
oddano: Sitar Feliks
Pavlič Marija in ++ Podrebrnikovi
oddano: Bodlaj Rezka, obl
Starši, brat in sestra Prodnik (AR)
oddano: Slevec Jernej, obl in ++Vodniščevi
in Kocove
Ličer Andrej, obl in sorodniki

18.00

Milka in Franc Gradišek (ZS10)

7.00
9.00
18:00
8:00

Tone Trobevšek
za žive in pokojne župljane
++ Dolinšek
oddano: Cirila Mali, obl
Po namenu

18:00
18.30

Martin Razboršek
Julijana Levec, 30. dan

18:00

Starši Šimenc (ZS 53)

18:00

Neža Močnik, obl

18.00

Dobovšek Bojan, obl; starši in bratje
Tkalčič
oddano: Perne Anton, obl
Žagar Avgust in Frančiška
Čevka Alojz, 30.dan
oddano: Lanišek Silva, obl

18:00
18.00

17.1.
ponedeljek

Anton, puščavnik

18.1.
torek

Marjeta Ogrska

19.1.
sreda

Makarij

20.1.
četrtek
21.1.
petek

Fabijan in Boštjan

22.1.
sobota

Vincencij

23.1.
nedelja

3. nedelja med letom
Henrik

Neža

7:00
9.00

Maše za že oznanjene dni se ne da naknadno naročiti
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