
7. teden GODOVI   
IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 
BRANJE SVETE MAŠE 

9. 2. 2020 
5. NEDELJA 
MED LETOM 

Apolonija 
(Polona) 
devica in 
mučenka 

Iz 58,7-10;  
Ps 112,4-5.6-

7.8-9; 1 
 Kor 2,1-5; 
Mt 5,13-16 

ob 9. uri 
za + Josipa 

Opašiča 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu 

ob 11. uri 
za blagoslovljeno 

leto 2020 

10.2. 2020 
PONEDELJEK 

Alojzij 
Stepinac, 

škof in 
mučenec 

1 Kr 8,1-7.9-13; 
Ps 132,6-7. 

8-10; 
Mr 6,53-56 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 18. uri 
za + Ivana Samsa 

11. 2. 2020 
TOREK 

 

Lurška Mati 
božja 

dan bolnikov 

1 Kr 8,22-23. 
27-30;  

Ps 84,3-4.5.10. 
 Mr 7,1-13 

 

KAPELA 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu 

 

ŠTUDENTSKA 
MAŠA ob 20. uri  

 

za + Ivana Samsa 

12. 2. 2020 
SREDA 

Feliks 
opat 

1 Kr 10,1-10;  
Ps 37,5-6.30-

31.39-40;  
Mr 7,14-23 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

v čast Sv. Duhu 

ob 18. uri 
za + Ivana Samsa  

13. 2. 2020 
ČETRTEK 

Jordan 
Saški, 

redovnik  

1 Kr 11,4-13; 
 Ps 106,3-4.35- 

Mr 7,24-30 

KAPELA 
 

 ob 7.30 
za+ Ivana Samsa 

KAPELA 
 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu 

14. 2. 2020 
PETEK 

Valentin 
(Zdravko) 
mučenec 

1 Kr 11,29-
32;12,19;  

Ps 81,10-11.12 
Mr 7,31-37 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 18. uri 
za + Ivana Samsa 

15. 2. 2020 
SOBOTA 

Klavdij 
redovnik 

1 Kr 12,26-
32;13,33-34;  

Ps 106,6-7.19  
Mr 8,1-10 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 18. uri 
za + Božo 
Železnik 

16. 2. 2020 
6. NEDELJA 
MED LETOM 

Julijana 
Koprska 
mučenka 

Sir 15,15-20; 
 Ps 119,1-2.4-
5.17-18.33-34; 
1 Kor 2,6-10; 
 Mt 5,17-37 

ob 9. uri 
v zahvalo za  
35 let zakona 

KAPELA 
p. Andrej ob 10.00 

po namenu 

ob 11. uri 
za + moža in 
očeta Marka 

Klemeca 

ISKRENA HVALA vsem, ki ste prejšnjo nedeljo prispevali za ogrevanje cerkve. 
Če kdo še ni in želi, lahko to še stori. Hvala. 
 

NEDELJA, 9. februar: VI STE SOL ZEMLJE; VI STE LUČ SVETA. 
Jezusovi učenci smo poklicani, da živimo v svetu, vendar na drugačen način. 
Jezus nas neposredno poziva: Vi ste sol! Vi ste luč! Brez soli je hrana plehka, 
neokusna. Sol ohranja tudi svežino hrane, zlasti mesa. Je naravni konzervans. 
Učenci, ki ne živijo svojega poslanstva, izgubijo okus po Jezusovi ljubezni in 
njegovo modrost ter se priliči svetu. Jezusovi učenci morajo svetiti. Zato ne 
smejo postaviti svojega pričevanja pod obok, ampak na svetilnik, da ga ljudje 
vidijo. Ko človek spozna okus in luč novega življenja v Kristusu, se ne more 
priličiti praznim navadam sveta. 
TOREK, 11. februar: LURŠKA MATI BOŽJA, SVETOVNI DAN BOLNIKOV 
Na ta dan leta 1858 se je Marija prvič prikazala 
štirinajstletni Bernardki Soubirous, revnemu francoskemu 
dekletu. Ta lepa ženska z bleščečo belo obleko in opasana 
z modrim pasom se je pojavila v umazani luknji, v kamniti 
votlini, ki so jo domačini imenovali prašičje zavetišče.  
25. marca je razkrila svoje ime: “Jaz sem Brezmadežno 
spočetje.” Štiri leta pred tem je papež Pij IX. razglasil 
dogmo, da je bila Marija brezmadežno spočeta v telesu 
svoje matere in da je prejela odrešujoče milosti svojega 
Sina v pričakovanju svojega Božjega materinstva. Lurško 
votlino v francoskem Lurdu danes obišče več kot šest 
milijonov romarjev letno. 
Iz papeževe poslanice za 28. svetovni dan bolnikov: 
»Na 28. svetovni dan bolnikov Jezus nagovarja bolnike, zatirane in revne, ki vedo, da 
so popolnoma odvisni od Boga, in ki pod bremenom preizkušenj potrebujejo ozdravitev. 
Jezus tistim, ki doživljajo tesnobo zaradi lastne krhkosti, bolečine in šibkosti, ne 
postavlja zakonov, ampak jim ponuja usmiljenje in tolažbo s svojo navzočnostjo. Jezus 
gleda ranjeno človeškost, njegove oči se zazrejo v srce vsakega posameznika. Njegov 
pogled ni brezbrižen, ampak zajema ljudi v njihovi celostnosti, vsakega posameznika v 
njegovem zdravstvenem stanju, nikogar ne zavrže. Vse vabi, da vstopijo v njegovo 
življenje in so deležni njegove nežnosti.« 
 

PETEK, 14. februar, SV. VALENTIN (ZDRAVKO); ZAVETNIK ZAROČENCEV 
Pod vplivom angleških in francoskih navad se je dan mednarodno uveljavil kot 
dan zaročencev, ko si ti med seboj na poseben način izkažejo pozornost z 
obdarovanjem.  
 

MONALDOV ZBORNIK: POJOČA LILIJA V VRTU SVETE ANE. ZAPUŠČINA PATRA 
HIJACINTA REPIČA OFM. Na prostoru za verski tisk vam je na voljo zadnja, 
6. številka  zbornika iz zbirke Bibliotheca monaldina. Posvečena je življenju 
in delu p. Hijacinta Repiča. V zborniku je med drugimi tudi zelo zanimiv 
prispevek dr. Vesne Mikolič z naslovom: JEZIKOSLOVEC P. HIJACINT REPIČ ALI 
JEZIK KOT KRMILO.  Priporočen dar je 10€. 


