10.1.2021 – NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
Pozdravljeni, dragi veroučanci in vse vaše družine!
Z nedeljo JEZUSOVEGA KRSTA, ki je bila 10.1.21, se je zaključil uradni del BOŽIČNEGA ČASA. Mnogi pa
bomo jaslice imeli do SVEČNICE 2.2.. Prav tako so nas 6.1.obiskali SVETI TRIJE KRALJI in ponesli po
svetu novico o Jezusovem rojstvu.
Kdor mi je poslal vaše domače jaslice, sem jih poslala g . župniku in so objavljene na naši župnijski
spletni strani. Če kdo še želi, da so objavljene, naj mi jih pošlje.
Sporočam, da v cerkvi SV. Duha že potekajo sv. maše. Med tednom so ob 18.00, razen ob sredah, ko
je maša zjutraj. V nedeljo pa so kot običajno ob 8,10 in 18.00. Med tednom ni nobene gužve, zato
vas vabim, da morda enkrat na mesec le obiščete JEZUSA tudi v cerkvi. Upam, da v nedeljo poslušate
sveto mašo, ki je na 1. programu RTV ob 10.00 ali na programu GOLICA ob 10.00. Ne pozabimo, da
potrebujemo tudi hrano za DUŠO, ne samo za telo!!
10. lekcija:
Mi pa bomo nadaljevali z nalogami v DELOVNEM ZVEZKU, 10. lekcija: STOPIMO V ŠOLO MODROSTI.
Preberite si v knjigi lekcijo 10. na strani 49 dalje, ki govori o sinu kralja Davida, kralju SALOMONU, ki
je slovel kot najbolj moder oz. pameten kralj vseh časov.
Ko ga je BOG vprašal, kakšne so njegove želje, ga je prosil samo za MODRO IN RAZUMNO SRCE. Da se
bo znal pravilno odločati in vladati svojemu ljudstvu. Tudi MI PROSIMO NEBEŠKEGA OČETA naj nam
da modro in razumno srce, da se bomo znali v življenju prav odločati.
Napišite domačo nalogo v DELOVNEM ZVEZKU – 10. lekcija , stran 37, 38 in 39, in mi jo pošljite.
Bodite pridni in se veliko naučite. Pazite na svoje zdravje. LEP POZDRAV in še enkrat vse dobro v letu
ki prihaja! Ljudmila Par
Na Sliki je Salomon in obe ženi, ki sta prišli k njemu zaradi otroka – Modro je razsodil!

Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočno Bog OČE IN SIN IN SVETI DUH. AMEN.

