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26. 2. 2019
TOREK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Matija,
apostol

BOGOSLUŽNO
BRANJE
1 Sam 26,2.79.12-13.22-23; Ps
103,1-2.3

4.8.10.12-13; 1 Kor
15,45-49; Lk 6,27-38

bl. Sebastjan
od prikazanja,
frančiškanski
redovni brat

Sir 1,1-10; Ps
93,1-2.5; Mr
9,14-29

sv. Aleksander
(Branko), škof

Sir 2,1-11; Ps
37,3-4.1819.27-28.3940; Mr 9,30-37

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + starše in
sorodnike Pekolj
p. Andrej ob 10.00

ob 11. uri
za + Angelo
Križnik

po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
v čast Materi Božji
p. Andrej ob 17.00
po namenu darovalca

ob 18. uri
v čast Sv. Duhu
za zakonca
Hočevar in
Kocman

ob 18. uri
Kapela ob 7.30
po namenu darovalca

p. Andrej ob 17.00
v čast sv. Antonu

v čast sv. Antonu
Pad. za zdravje
družine ter
spreobrnenje očeta
in sinov

ob 20. uri
študentska: p.n.d.

27. 2. 2019
SREDA
28. 2. 2019
ČETRTEK
1. 3. 2019
PRVI PETEK
2. 3. 2019

PRVA
SOBOTA

Kapela ob 7.30

sv. Gabrijel
Žalostna
Matere Božje,
redovnik

Sir 4,11-19; Ps
119,165.168.17
1.172.174.175;
Mr 9,38-40

sv. Hilarij
(Radovan)
papež

Sir 5,1-8; Ps
1,1-4.6; Mr
9,41-50

po namenu darovalca

sv. Albin
(Zorko), škof

Sir 6,5-17; Ps
119,12.16.18.2
7.34.35; Mr
10,1-12

po namenu darovalca

sv. Agnes
(Neža) Praška,
klarisa

Sir 17,1-15; Ps
103,13-14.1516.17-18; Mr
10,13-16

za + mamo
Dragico
p. Andrej ob 17.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
p. Andrej ob 17.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
p. Andrej ob 17.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
za dobrotnike in
samostansko
družino
p. Andrej ob 17.00
po namenu darovalca

3. 3. 2019
8. NEDELJA
MED LETOM

sv. Kunigunda,
kraljica

Sir 27,4-7; Ps
92,2-3.1314.15-16; 1 Kor
15,54-58; Lk
6,39-45

ob 9. uri
za + Jožefo in
Žarka Mezgec
p. Andrej ob 10.00
po namenu darovalca

ob 18. uri
za zdravje in
božje varstvo
Doroteje

ob 18. uri
za + Mitja in
+ starše
ob 18. uri
za + Terezijo
in ostale
Fabjančič
ob 18. uri
za posvečene
Jezusovemu in
Marijinemu Srcu
in častilce prvih
sobot

ob 11. uri
za + Jožeta
Kocjančiča –
9. obl.

7. NEDELJA MED LETOM, 24.2. * BODITE USMILJENI KAKOR BOG
Pastirsko pismo za postni čas 2019: VSEŽIVLJENJSKA KATEHEZA, (odlomek)

»Kristjan se ne rodi, temveč to postane,« je znan Tertulijanov rek, ki se ne
nanaša le na osnovnošolce, ampak tudi na odrasle. Postajati vedno bolj
kristjan, postajati vedno bolj Božji, je doživljenjska naloga. Torej smo
kateheze potrebni vsi ne glede na starost, spol, stan ali poklic. Tudi odrasli
mora vedno znova srečati oznanjevalca, ki mu sporoči veselo vest o
odrešenju v njegovi novi situaciji; da se znova odloči, ali bo Kristusa sprejel
za svojega odrešenika ali pa bo iskal odrešenje zgolj v sebi in v ponudbah
sveta. V tem zasije pravi namen kateheze: pomagati kristjanu zoreti v zavesti
njegove osnovne življenjske odločitve, da bo v vsem iskal Božjo voljo in po
njej živel. Vse do »popolnega človeka, do primerne doraslosti v Kristusovi
polnosti« (Ef 4,13).
PONEDELJEK, 25.2. * blaženi SEBASTJAN od Prikazanja, frančiškanski
redovni brat (* 1502 +1600)
Kot pastir ovac se je iz Španĳe preseli v Mehiko. Tam je z velikim
bogastvom, ki ga je zbral s svojim trudom, bogatil revne. Po
dvojnem vdovstvu je bil potem sprejet v Frančiškasnski red, kjer je
skoraj stoleten umrl.
TOREK, 26.1. * BIBLIČNA SKUPINA OB 18.30
SREDA, 27.2. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASISSIJA OB 17.00
Večer v Rotundi bl. Elija ob 20.00: Zakaj je nevarna magija, ezoterika,

bioenergetika?
Osebno izkušnjo in nevarnost tega bo predstavil Martin Šuštar, župnik iz Marezig.
V času počitnic vabljeni vzgojitelji, mladi in vsi, ki vas to zanima!
PRVI PETEK, 1. 3. * MOLITEV ZA DOMOVINO OB 18.00
SVETOVNI MOLITVENI DAN ŽENSK OB 19.45 na Markovcu
Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo
začela na prvi petek, 1. marca, po maši ob 18.00. V soboto, 2. marca, bomo ob
17. uri obhajali prvosobotno pobožnost in molili za duhovne poklice. Molili bomo
rožni venec na fatimski način in ga sklenili s petimi litanijami Matere božje in sv.
mašo ob 18.00. Vabljeni!
SVETOVNI MOLITVENI DAN ŽENSK OB 19.45 na Markovcu
Geslo letošnjega Svetovnega molitvenega dne je »Pridite - vse je
pripravljeno« (Lk 14,15-24) in je povabilo k molitvi, zahvaljevanju
ter oznanjevanju Božjega kraljestva. Geslo izhaja iz Jezusove
prilike o veliki gostiji, ki jo je gospodar pripravil za goste, vendar se
je ti z raznimi opravičili niso udeležili. Nato so bili na gostijo
povabljeni ubogi in pohabljeni, slepi in hromi.
8. NEDELJA MED LETOM, 3.3. *GOVORJENJE RAZODEVA NAŠO NOTRANJOST

Nabirka za ANIN DOM. Urejujemo nov priključek na kanalizacijo ter omete v
zakristiji, pripravljalnici cvetja ter v cerkvenih shrambah.

