S V ET O PI SE M SK I
MA R AT ON
PROGRAM MARATONA

22.1.2022 – 27.1.2022

Poleg osrednjega branja Svetopisemski maraton ponuja tudi pester vzporedni program. Ob večerih boste
lahko preko spleta sodelovali in prisluhnili zanimivim gostom. Vzporedni dogodki bodo snemani in si jih boste
lahko ogledali tudi naknadno.

Glej, vse delam novo med ubogimi

22. januarja 2022, 20:00

Uvodno srečanje s Silvo in Nacetom Volčičem
Silva in Nace sta več kot tri leta svojega življenja namenila potovanju po različnih kontinentih
sveta, vedno tam, kjer sta revščina in uboštvo najbolj izrazita. Z nami bosta delila svojo duhovno
izkušnjo tega potovanja, s posebnim poudarkom na tem, kako Bog zlo, težko, slabo in grešno
obrača v dobro in vedno znova vse ustvarja na novo.

Glej, vse delam novo tudi v bolezni in trpljenju

23. januarja 2022, 20:00

Trpljenje je dragocen učitelj
Križ je za večino ljudi današnjega sveta kamen spotike, norost, ki se ji je treba izogniti. Toda za
nas, ki verujemo, je trpljenje spodbuda za spremembo načina gledanja, klic k spremembi življenja
in osebni rasti.Trpljenje je zagotovo čas, ko nas lahko Jezus ljubeče prenavlja. Kolikokrat lahko v
branju Svetega pisma zasledimo prav to! Zato je Svetopisemski maraton ob geslu “Glej, Vse
delam novo!” (Raz 21,5) priložnost, da sedemo k nogam Učitelja, ga slišimo, se pustimo prenavljati in uresničujemo nam podarjeno poslanstvo. Nad praznim dimom naših sanj in zmot stoji
ljubeča, a osamljena Jezusova postava, ki vse dela novo. Pogovarjali se bomo z msgr. Mirom
Šlibarjem, prvim bolniškim župnikom v Sloveniji.

Glej, vse delam novo Bog je spremenil življenje Mojzesu

24. januarja 2022, 18:00

Zanimivih 45 min za otroško veselje in spoznavanje Svetega pisma
Igre, razgibavanje, pesmi, svetopisemska zgodba, kviz,… Pester otroški program Društva Vesela
novica na maratonu od ponedeljka do srede. Vabljeni deklice in dečki starosti 5 do 11 let.
Delavnice bodo organizirane na daljavo preko Zooma.

Glej, vse delam novo na drugi strani sveta

24. januarja 2022, 20:00

Okrogla miza z izseljenimi Slovenci o novih začetkih
Gospod more vse narediti na novo in iz vsakega konca more napraviti nov začetek. O novih
začetkih in moči, ki jo daje Gospod, nam bodo na okrogli mizi spregovorili Slovenci, ki živijo
ali so živeli v različnih državah po svetu. S svojimi izkušnjami bo dogodek obogatil tudi
predstavnik Rafaelove družbe, ki kot ustanova za pomoč slovenskim izseljencem in zdomcem,
slednjim pomaga pri gojitvi njihovega slovenstva in katolištva.

Glej, vse delam novo ... Jezus je dal novo priložnost Zaheju

25. januarja 2022, 18:00

Zanimivih 45 min za otroško veselje in spoznavanje Svetega pisma
Igre, razgibavanje, pesmi, svetopisemska zgodba, kviz,… Pester otroški program Društva Vesela
novica na maratonu od ponedeljka do srede. Vabljeni deklice in dečki starosti 5 do 11 let.
Delavnice bodo organizirane na daljavo preko Zooma.

Glej, vse delam novo do nazga

25. januarja 2022, 20:00

Nedolžna pornografija in grešna spolnost z Benjaminom Tomažičem
Benjamin Tomažič bo z nami delil izkušnje odvisnosti od pornografije. Pogovarjali se bomo o
pogledu na spolnost in odnose skozi leče pornografije ter o tem ali kristijani lahko živimo
izpolnjujočo in svobodno spolnost.

Glej, vse delam novo ... Jezus je naredil novega Savla

26. januarja 2022, 18:00

Zanimivih 45 min za otroško veselje in spoznavanje Svetega pisma
Igre, razgibavanje, pesmi, svetopisemska zgodba, kviz,… Pester otroški program Društva Vesela
novica na maratonu od ponedeljka do srede. Vabljeni deklice in dečki starosti 5 do 11 let.
Delavnice bodo organizirane na daljavo preko Zooma.

Glej, vse delam novo z Besedo

26. januarja 2022, 20:00

Izkušnja podelitve Božje besede in predstavitev Nove zaveze s prostorom
Ljudem ni namenjeno, da bi živeli svoje življenje in vero sami zase. Bog nas je ustvaril, da bi živeli
v odnosih z drugimi: s svojimi prijatelji, družino, z Bogom … Kliče nas, da se učimo božjo Besedo
poslušati skupaj. V tem večeru se boste z gostoma ustavili ob svetopisemskem odlomku iz knjige
Razodetja, od koder je vzeto letošnje geslo Svetopisemskega maratona – »Glej, vse delam novo«.
Deležni boste izkušnje preproste metode Ecclesie v malih skupinah. Svetopisemska družba
Slovenije pripravlja tudi izdajo Nove zaveze s prostorom, z dodatnimi vsebinami za poglabljanje
vere, ki bodo prav tako predstavljene v sklopu tega večera.

Glej, vse delam novo skozi objektiv kamere

27. januarja 2022, 20:00

Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska.
Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je
storil. In tedaj je David Sipoš posnel nov film.
Prisluhnili bomo Davidu Sipošu, ki s svojo ekipo po filmskem platnu pripoveduje zgodbe ljudi,
po katerih nas Gospod nagovarja in vse dela novo.

www.svetopisemskimaraton.si

