GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Albin
(Zorko)
škof

1Mz2,7-9;3,1-7;
Ps 51,3-4.56.12-13.14.17;
Rim 5,12-19
Mt 4,1-11

2.3. 2020
PONEDELJEK

Neža
Praška
klarisa

3 Mz 19,1-2.11
Ps ,8.9.10.15;
Mt 25,31-46

3. 3. 2020
TOREK

Kunigunda
kraljica

Iz 55,10-11;
Ps 34,4-5.67.16-17.
Mt 6,7-15

4. 3. 2020
SREDA

Kazimir
poljski
kraljevič

Jon 3,1-10;
Ps 51,3-4.1213.18-19;
Lk 11,29-32

5. 3. 2020
ČETRTEK

Hadrijan
mučenec

Est 14,1.3-5.12Ps 138,1-3.7-8;
Mt 7,7-12

Koleta
redovnica

Ezk 18,21-28;
Ps 130,1-8;
Mt 5,20-26

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

7.3. 2020
PRVA
SOBOTA

Perpetua in
Felicita
mučenki

5 Mz 26,16-19;
Ps 119,1-2.45.7-8;
4 Mt 5,43-48

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

8. 3. 2020

Janez od
Boga
redovni
ustanovitelj

1 Mz 12,1-4;
Ps 33,4-5.1819.20.22;
2 Tim 1,8-10;
Mt 17,1-9

ob 9. uri

10. teden
1. 3. 2020
1. POSTNA
NEDELJA
KRIŽEV POT OB 8.30

6. 3. 2020
PRVI PETEK
KRIŽEV POT OB 17.30

2. POSTNA
NEDELJA
KRIŽEV POT OB 8.30

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za zdravje naših
patrov

KAPELA
p. Andrej ob 10.00
po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ob 11. uri
za + Andreja
Metelko

ob 18. uri

po namenu

Za + Ivana Samsa

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ŠTUDENTSKA
MAŠA ob 20. uri

po namenu

Za + Ivana Samsa

KAPELA
p. Andrej ob 17.00
po namenu

Za + Ivana Samsa

KAPELA
ob 7.30

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

Za+ Ivana Samsa

po namenu

po namenu

za dobrotnike
samostana in sam.
družino
Za+ Ivana Samsa
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
po namenu

ob 18. uri

ob 18. uri
Za + Ivana Samsa

ob 18. uri
Za + Ivana Samsa

ob 11. uri
za + Antona in
Rožo Pribac

NEDELJA, 1.marec: JEZUS SE JE ŠTIRIDESET DNI POSTIL IN JE BIL SKUŠAN
»Tisti čas je Duh odvêdel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil
štirideset dni in štirideset noči, je postal napósled lačen. In pristopil je skušnjavec...«
Postni čas je čas spreobrnjenja, kajti imam
vsakodnevno izkušnjo, kako so sanje vedno
ogrožene s strani »očeta laži«, ki nas hoče ločiti, ko
ustvarja razdeljeno in konfliktno družbo; družbo
nekaterih in za nekatere. Koliko krat izkusimo v
svojem mesu ali v svoji družini, v družinah
prijateljev ali sosedov, bolečino, ki nastane zato, ker
ni priznano tisto dostojanstvo, ki ga vsi nosimo v
sebi. Koliko krat smo morali jokati in se kesati, ker
smo se zavedali, da nismo priznali tega dostojanstva v drugih. Koliko krat smo slepi in
neobčutljivi pred manjkajočim priznanjem svojega dostojanstva in dostojanstva drugih.
Postni čas je čas, da uredimo čute, odpremo oči pred mnogimi krivicami, ki neposredno
napadajo sanje in načrt Boga. Je čas, da »razkrinkamo tri velike skušnjave, ki razbijajo,
ločujejo podobo, ki jo je Bog želel oblikovati. To so tri Kristusove skušnjave … Tri skušnjave
kristjana, ki hočejo uničiti resnico, h kateri smo bili poklicani. Tri skušnjave, ki hočejo
propad in da mi propademo.
Prva skušnjava: BOGASTVO. Prilastiti si dobrine, ki so bile dane za vse, a jih koristim samo
zase ali za »moje«. To pomeni priskrbeti si kruh s trudom nekoga drugega ali celo z
življenjem drugih. Tisto bogastvo, kjer ima kruh okus po bolečini, bridkosti, trpljenju. To je
kruh, ki ga pokvarjena družina ali družba daje svojim otrokom.
Druga skušnjava: NEČIMRNOST. Iskanje prestiža, ki sloni na stalnem izključevanju tistih,
ki »niso nič«. Razjarjeno iskanje tistih »pet minut slave«, ki ne odpušča »slave« drugih.
Tretja skušnjava: NADUTOST. Postaviti se na raven superiornosti kakršne koli vrste,
misliti, da nisem del »življenja navadnih smrtnikov«, ter vsak dan moliti: »Hvala, Gospod,
da me nisi naredil kakor njih.«
»Tri Kristusove skušnjave, so skušnjave, s katerimi se kristjan sooča vsak dan. Tri
skušnjave, ki hočejo razvrednotiti, uničiti in odtrgati veselje in svežino evangelija; ki nas
zapirajo v krog razdejanja in greha. (misli papeža Frančiška)
PONEDELJEK,2. marec: SREČANJE FRANČIŠKOVEGA SVETNEGA REDA (FSR).
Po večerni sveti maši bo v Monaldovi dvorani redno mesečno srečanje FSR.
KRIŽEV POT
V postnem času v naši cerkvi molimo KRIŽEV POT vsak petek ob
17.30 in vsako nedeljo ob 8.30. MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.
PETEK, 6. februar: PRVI PETEK in MOLITEV ZA DOMOVINO. Vabimo k
24 urnem češčenju Najsvetejšega, ki se bo začelo po večerni sveti
maši. V soboto, ki je prava sobota, pa ga bomo ob 17. uri zaključili z
molitveno uro in litanijami Matere Božje in s sveto mašo ob 18. uri.

