GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Tatjana
mučenka

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

13.1. 2020
PONEDELJEK

Hilarij
(Radovan)
škof

1 Sam 1,1-8; Ps
116,12-13.1417.18-19;
Mr 1,14-20

14. 1. 2020
TOREK

Sava
škof

1 Sam 1,9-20; 1
Sam 2,1.4-5.67.8;
Mr 1,21-28

15. 1. 2020
SREDA

Absalom
koprski
škof

1 Sam 3,110.19-20; Ps
40,2-5.7-10;
Mr 1,29-39

16. 1. 2020
ČETRTEK

Berard in
drugi
maroški
mučenci

1 Sam 4,1-11;
Ps 44,10-11.1415.25-26; Mr
1,40-45

Anton
puščavnik

1 Sam 8,4-7.1022;
Ps 89,16-17.1819;
Mr 2,1-12

3. teden
12. 1. 2020
JEZUSOV
KRST

17. 1. 2020
PETEK
18. 1. 2020
SOBOTA
19. 1. 2020
2. NEDELJA
MED LETOM

dominikanka

1 Sam 9,1-4.1719;10,1; Ps
21,2-3.4-5.6-7;
Mr 2,13-17

Friderik
Irenej
Baraga
b.sl.

Iz 49,3.5-6;
Ps 40,2.4.7-10;
1 Kor 1,1-3;
Jn 1,29-34

Marjeta
Ogrska

SVETE MAŠE
ob 9. uri

ob 11. uri

za + Giordano
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
po namenu

za + Tomazini
Franjo
in ++ starše

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ob 18. uri

po namenu

***

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

ŠTUDENTSKA
MAŠA
ob 20. uri

KAPELA
p. Andrej ob 17.00
po namenu

za + Heleno
Zevnik

KAPELA
ob 7.30

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

v zahvalo

po namenu

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

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

ob 18. uri

ob 18. uri
za zdravje, mir in
blagoslov mame

ob 18. uri
Po namenu
darovalca

ob 11. uri
za božje varstvo
sina

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 12. januar 2020:
Praznik Jezusovega krsta je povezan s
praznikom Gospodovega razglašenja, ki je
6. januarja, saj je Bog med krstom v Jordanu
izpričal, da je Jezus njegov ljubljeni sin.
Evangelist Matej Jezusov krst v reki Jordan
opisuje kot eno od Božjih razodetij: »Ta je moj
ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje« (prim.
Mt 3,17). Krst v Jezusovem življenju
predstavlja prelomnico, ki ločuje njegovo
zasebno in skrito življenje od javnega
delovanja. Pred krstom je Jezus živel
neopazno, o čemer pričajo tudi skopi
svetopisemski zapisi. Po krstu pa je začel javno delovati: poklical je prve
apostole, oznanjal svoj nauk, delal čudeže in ozdravljal bolne, o čemer
poročajo evangeljska besedila.
PONEDELJEK, 13. januar: SREČANJE FRANČIŠKOVEGA SVETNEGA REDA je
po sveti maši v Monaldovi Dvorani.
SOBOTA, 17. januar: Sv. Anton Puščavnik: Malo je svetnikov,
ki bi bili tako splošno priljubljeni po vsem krščanskem svetu,
kakor je sv. Anton Puščavnik. Pri nas ga radi upodabljajo s
prašičkom, z zvoncem in s palico v obliki črke T. Bolj pomembno
je dejstvo, da je sv. Anton oče menihov in puščavnikov. Doma
je bil v srednjem Egiptu. Dočakal je visoko starost 106 let.
V SOBOTO je tudi začetek tedna molitve za edinost
kristjanov.
JANUAR - MESEC VERSKEGA TISKA
Pravzaprav bi skorajda pošteno morali zapisati, da je nekoč bil
januar mesec verskega tiska, saj se danes malokdo še spomni,
da je prvi mesec v letu tudi to. Življenje se je spremenilo,
družba se je spremenila, spremenili smo se tudi sami in vendar ima VERSKI
TISK še svojo veljavo.
Skorajda preroško nam zvenijo besede svetega očeta, ki je pred leti nagovoril
katoliške medije, naj vztrajajo, časnikarjem in vsem kristjanom, predvsem
duhovnikom in tistim, ki so najbolj dejavni v Cerkvi, je naročil, naj gredo na
obrobje, naj iščejo na periferiji ljudi, o katerih zmotno mislimo, da niso
pomembni. Vse bolj se nam zdi, da postajamo tudi sami del tega obrobja.
Svetovni splet namreč zadnja leta z neverjetno hitrostjo drobi in melje
identitete majhnih skupnosti, tako narodnih kot verskih. Če nimamo varnih in
gotovih sidrišč, oprijemljivih kamnov, nas bo zagotovo odneslo in se bomo
izgubili v neprepoznavni gmoti te nedoločljive družbe današnjega
globaliziranega sveta, kjer si lahko ti samo, če veš, kdo si, kaj si, od kod
prihajaš in kam greš. Kot kristjani se zavedamo, da smo danes manjšina v
manjšini, a če smo zvesti svojemu krščanskemu in narodnemu izročilu,
ohranjamo tudi v današnji brezoblični globalizirani družbi svoj obraz in svoj
jaz! In za konec: Kaj bereš? Koliko bereš? S čim hraniš svojo dušo?

