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6.1. 2020
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

GODOVI
IN PRAZNIKI

Emilijana
devica
Gašper, Miha
in Boltežar

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Sir 24,1-4.8-12;
Ps 147,1215.19-20;
Ef 1,3-6.15-18;
Jn 1,1-18
Iz 60,1-6;
Ps 72,1-2.78.10-11.12-13;
Ef 3,2-6;
Mt 2,1-12

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Pavla Bračko
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

7. 1. 2020
TOREK

Valentin
škof

1 Jn 3,22-24;
4,1-6; Ps 2,78.10-11; Mt
4,12-17.23-25

8. 1. 2020
SREDA

Severin
Noriški
opat

1 Jn 4,7-10; Ps
72,1-2.3-4.7-8;
Mr 6,34-44

KAPELA
p. Andrej ob 10.00
po namenu

9. 1. 2020
ČETRTEK

Hadrijan
opat

KAPELA
ob 7.30

10. 1. 2020
PETEK

Gregor Niški
škof in
c. učitelj

1 Jn 4,11-18;
Ps 72,12.10.12-13;
Mr 6,45-52
1 Jn 4,19-5,4;
Ps 72,1-2.1415.17;
Lk 4,14-22

11. 1. 2020
SOBOTA

Pavlin
Oglejski II
škof

1 Jn 5,5-13; Ps
147,12-13.1415.19-20;
Lk 5,12-16

Tatjana
mučenka

Iz 42,1-4.6-7;
Ps 29,1-4.9-10;
Apd 10,34-38;
Mt 3,13-17

12. 1. 2020
JEZUSOV
KRST

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

za oltarno
občestvo
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

ob 9. uri
za + Giordano
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
po namenu

ob 11. uri
za zdravje

ob 18. uri
Za božje varstvo
in blagoslov v
družini
ŠTUDENTSKA
MAŠA
ob 20. uri
ZA + Marto

ob 18. uri
***
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

ob 18. uri
za + starše
Kocijančič

ob 18. uri
za + Vojko Fabris

ob 11. uri
za + Tomazini
Franjo
in ++ starše

NEDELJA, 5. januar 2020: DRUGA NEDELJA PO BOŽIČU IN TRETJI SVETI VEČER.
»In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.« (Jn 1-18).
Kako, da je Beseda, po kateri je vse nastalo in ki je prišla v svojo lastnino,
ostala od »svojih« zavržena in nesprejeta? To bo ostalo skrivnost. Najprej je
seveda mišljeno judovsko ljudstvo, kot izvoljen narod, ki je nosilo obljubo
Mesije in je le tega zavrnilo… Seveda pa moramo to vzeti tudi čisto osebno:
po krstu sem deležen božjega življenja, a kljub temu lahko v svojem življenju
ponovim tragično napako in živim brezbožno, zanašajoč se le nase in »Beseda«
nima prostora v meni, ki sem vendarle njegova »lastnina«.
TRETJI SVETI VEČER:
Večer pred praznikom Gospodovega razglašenja je v Katoliški cerkvi tretji
sveti večer - prvi je pred božičem, drugi pa pred novim letom. Ob teh
večerih je v navadi kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom
po vseh prostorih hiše. Na vhodna vrata na predvečer praznika svetih treh
kraljev verniki napišejo začetnice imen treh kraljev (Gašper, Miha in
Boltežar) z letnico novega leta, na primer: 20 + G + M + B + 20.
SREČANJE FRANČIŠKOVEGA SVETNEGA REDA bo 13. januarja po sveti maši.
PONEDELJEK, 6. januar: GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Jezus se je najprej razodel pastirjem,
nato pa kljub svojemu uboštvu in
nebogljenosti tudi trem zastopnikom
poganskih narodov. Modri so namreč že v
prvi Cerkvi veljali za predstavnike
poganskega sveta, saj so bili v njih na nek
način h Kristusu pritegnjeni vsi narodi
zemlje. To pomeni tudi začetek
misijonskega poslanstva Cerkve. Modre je po izročilu in svetopisemskem
besedilu vodila zvezda, ki jih je privedla k Jezusu. Jezusa so molili in ga
priznali za mesijanskega kralja ter ga »razglasili« med svojimi rojaki.
SOBOTA, 11. januar: Sv. Pavlin Oglejski, škof –apostol Slovencev
Rodil se je okoli leta 725 v stari furlanski rodbini iz Ogleja ali okolice,
morda iz Čedada. Doma so mu dali zelo dobro vzgojo in najvišjo možno
bogoslovno izobrazbo, tako da velja za enega največjih učenjakov
svoje dobe. Ko so Franki strli obrsko državo (pri tem so jim pomagali
tudi Slovenci), so bili vsi naši predniki združeni v frankovski državi, ne
da bi zato že izgubili domače kneze. Njihovi notranji svobodi je bilo v
prid, da so se prostovoljno odločili tudi za prevzem krščanstva. Patriarh
Pavlin se je takrat dogovoril s salzburškim nadškofom Arnom, da bo
meja med oglejskim in salzburškim misijonskim področjem reka Drava, kar je pozneje potrdil
cesar Karel Veliki. Oznanjevanje vere se je izvršilo brez nasilja, po blagi misijonski metodi, ki sta
jo zagovarjala Pavlin in Alkuin. Naši predniki so takrat brez odpora sprejeli krščansko vero in sv.
Pavlin si je zaslužil naslov apostola Slovencev. Umrl je 11. januarja, najbrž leta 802.

