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Neža (Agnes, Janja); devica, mučenka; 21. januar 2018
LETO B

MARIJINA PRIKAZOVANJA V FATIMI - 2. del

Zaroka Marije in Jožefa

O tem, da sta Frančišek in Jacinta smela začeti pasti ovce, je Lucija v prvem
sred.
24. 1.

Frančišek Saleški, škof,
cerkveni učitelj

četr.
25. 1.

Spreobrnitev apostola Pavla;
sklep molitvene osmine za
edinost kristjanov

pet.
26. 1.

Spominu poročala: »Z neznanskim veseljem sta mi prišla
povedat novico in domenili smo se, kako bomo vsak dan združili
čredi (…) Pridobili smo si prijateljstvo ovčic, ker smo jim razdelili
svojo malico. Zato smo se lahko brezskrbno igrali, ko smo prišli
do pašnika, saj se ovce niso oddaljile od nas. Jacinta je zelo
rada poslušala odmev glasu iz globoke doline. Radi smo posedli

Timotej in Tit, škofa

po velikih skalah na vrhu gore in se zabavali z glasnim klicanjem
imen. Marijino ime je najbolje odmevalo. Jacinta je včasih

sob.
27. 1.

Angela Merici, devica,
ustanoviteljica uršulink

prevpila vso zdravamarijo in pri tem izgovarjala naslednjo

3. MED LETOM; NEDELJA
SVETEGA PISMA;
Tomaž Akvinski, duhovnik,
cerkveni učitelj

plesali. Doma so jim priporočili, naj po malici molijo rožni venec.

Ned.
28. 1.

besedo šele, ko je utihnil odmev prejšnje.« Zelo radi so peli in

8.3o

Viktorija Stepančič, obl.

Sv. Barbara

(Fatima – okno upanja Salve Ljubljana 2013 str. 43)
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»Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mr 1,18)
oblikovanje: Aljoša Novak

MISEL IZ FATIME

Lucija pravi: »Žrtev je okop naše molitve. (nadaljevanje:) …potem prostovoljno sprejete in
prostovoljne žrtve, da bi jih darovali Gospodu kot ponižen dar ljubezni in hvaležnosti.
Jezusovo in Marijino srce sta pozorni na to molitev in žrtev, jih sprejemata in prinašata
Očetu kot sad njegovega odrešenjskega dela za rešitev človeštva… (Fatima – okno upanja
Salve Ljubljana 2013 str. 54)

MISEL IZ SVETEGA PISMA:

Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril:
»Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte
evangeliju!« (Mr 1,14-15)

IZ ŽIVLJENJA SVETNIKOV:
Drugi zapor prof. B. sl. ANTONA STRLETA se je začel in končal na god sv. Ane (26.
julija) in je trajal točno pet let od 1947-1952. V obsodbi so mu očitali, da je imel stike
s članico Katoliške akcije, ki se po vojni ni javila oblastem. S pridigami o spoštovanju
nedelje naj bi rušil družbeno ureditev. Na osnovi nekaterih njegovih zapiskov, kako
preganjajo vernike, pa naj bi bilo razvidno, da je hotel o tem poročati v tujino in tako
blatiti državno oblast. Naravnost smešni razlogi, a so zadostovali, da je moral prestati
celotno zaporno kazen pa še državljanske pravice so mu bile odvzete za tri leta. Že
takoj, ko je prišel v zapor, so ga vprašali, kaj misli glede narodne Cerkve, pa je
odgovoril, da ne pozna nobene narodne Cerkve, ampak samo Kristusovo Cerkev. V
uradnem pričevanju pri procesu za beatifikacijo Lojzeta Grozdeta pa je Strle sam
povedal, da je bil dejanski razlog za njegov zapor Grozdetov življenjepis. »Advokat
dr. Jakob Mohorič mi je dejal, da v tej knjigi (Grozdetovem življenjepisu) niso mogli
najti nobenega razloga za zaporno kazen, čeprav je bil celoten proces proti meni
prav zaradi te knjige« (Positio, Dichirazione dei tresti, str. 8). Na določene čase je bilo
v zaporu zelo težko. Sam je dejal, da brez izredne Marijine pomoči ne bi bil zdržal.
Najhuje je bilo zanj biti v zaprtem prostoru, kjer je bil slab zrak. V zaporu si je nakopal
tuberkulozo, katere posledice je še dolgo čutil. Zlasti v Mariboru, kjer je preživel več
kot leto in pol in bil večkrat zaradi svoje premočrtnosti po kazni tudi v samici, je bilo
še posebno kruto. Tako je npr. lazarist Stanko Žakelj vpričo odgovornih za zapore
dejal, da je bil zaprt pri nacistih, pri ustaših, a nikjer ni doživel tako nečloveškega
ravnanja kot v mariborskih zaporih. (Prim. Božji služabnik prof. dr. Anton Strle
(1615-2003). Izdala župnija Sv. Vid nad Cerknico ob nedelji svetniških kandidatov 20.
9. 2015; založil Salve d.o.o. Ljubljana, str. 29).

NEDELJA SVETEGA PISMA
(28. januarja) nas želi navdušiti, da še bolj
vzljubimo sveto Pismo. Ob vsaki priložnosti
prisluhnimo Božji besedi, se z njo bogatimo, jo
premišljujmo, si jo vtisnimo v srce in jo
uresničujmo v življenju! Hodimo v šolo SVETEGA
PISMA! Tako, da nam BOŽJA BESEDA postane luč na naši poti življenja!

MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV
24. v mesecu je spomin Marije Pomočnice kristjanov!
Prejeli bomo njen blagoslov in prosili za pomoč zdaj
in ob naši smrtni uri.

KOTIČEK ZA SVETO MAŠO:
V Apostolskih delih beremo, da je bil Izrael »v izgnanstvu v egiptovski deželi« (Apd
13,17); toda beseda, ki v sodobnih jezikih zveni eksil, izgnanstvo, je v izvirnem
grškem besedilu paroikía. Drugje beremo, da je Abraham po veri živel vse svoje
življenje kot »pároikos«, to je, kot je prevedeno, kot romar in tujec (prim. 1
Mz 15,13; Heb 11,9). Toda že prihajamo do kristjanov, to je k novemu
Izraelu. V prvem Petrovem pismu beremo: »V spoštljivem strahu
preživite čas svojega bivanja v tujini.« (1 Pt 1,17); dobesedno: »V
času svoje paroikíe.« In še: »Opominjam vas kot tujce in priseljence!
Zdržite se mesenih poželenj« (1 Pt 2,11); dobesedno: »Spodbujam
vas kot pároikoi.« (O teh izrazih nadaljevanje prihodnjič).
(R. Cantalamessa Evharistija, naše posvečenje. Ljubljana 2004 str. 142)

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV
nas kliče in spodbuja h goreči in vztrajni molitvi za edinost
kristjanov. Bodimo ljudje sprave in sloge, graditelji mostov med
verujočimi v Kristusa, tvorci sožitja z drugače verujočimi in nosilci
miru med vsemi ljudmi. Bodimo tudi tvorci dobrih medčloveških
odnosov, saj se ljudje v današnjem času vse bolj in bolj
odtujujemo in oddaljujemo eden od drugega!

KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE:

»STORI KARKOLI HOČEŠ« (Ps 115,3) Sveto pismo ponovno in ponovno poveličuje
vesoljno Božjo moč. Boga imenuje »Mogočni Jakobov« (1 Mz 49,24; Iz 1,24), »Gospod
nad vojskami«, »Močni« in »Mogočni« (Ps 24,8-10). Če je Bog vsemogočen »na nebu in
zemlji« (Ps 136,6), je zaradi tega, ker ju je ustvaril. Nič mu ni torej nemogoče in po svoji
volji razpolaga z delom svojih rok. (KKC 269a)

