14. teden
31. 3. 2019
4. POSTNA
NEDELJA

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Gvido
(Vido), opat

Joz 5,9.10-12;
Ps 34,2-7; 2
Kor 5,17-21;
Lk 15,1-3.1132

sv. Tomaž
Tolentinski,
misijonar,
mučenec

Iz 65,17-21;
Ps 30,2.4.56.11-13; Jn
4,43-54

sv. Frančišek
Paolski,
ustanovitelj
eremitov

Ezk 47,19.12; Ps 46,23.5-6.8-9; Jn
5,1-3.5-16

(Laetare)
8.30 KRIŽEV POT

1. 4. 2019
PONEDELJEK

2. 4. 2019
TOREK
3. 4. 2019
SREDA

4. 4. 2019
ČETRTEK
5. 4. 2019
PRVI PETEK
18.30 KRIŽEV POT

6. 4. 2019
PRVA
SOBOTA
7. 4. 2019
5. POSTNA
TIHA NEDELJA
8.30 KRIŽEV POT

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Rihard
(Riko), škof
sv. Izidor
Seviljski,
škof in
cerkveni
učitelj

Iz 43,16-21;
Ps 126,1-6;
Flp 3,8-14; Jn
8,1-11

ob 19. uri
v zahvalo p. Piju

ob 19. uri
Kapela ob 7.30
v čast sv. Ani za srečno
nosečnost
p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

Kapela ob 7.30

Jer 11,18-20;
Ps 7,2-3.910.11-12; Jn
7,40-53

ob 11. uri
za + Verjankota
Kozlovič in
+ Černac ter
zdravje v družini

Kapela ob 7.30
za zdravje in za zdravje
v družini in uspešno
operacijo Francus
p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

2 Mz 32,7-14;
Ps 106,1920.21-22.23;
Jn 5,31-47

sv. Notkar
Jecljavec,

ustanovitelj
šolskih bratov

p. Andrej ob 10.00
za + Jožefa Zelko

Kapela ob 7.30

Mdr 2,1.12-22;
Ps 34,17-18.1920.21.23; Jn
7,1-2.10.25-30

sv. Janez
Krstnik de la
Salle,

ob 9. uri
za vse + Ladić

Iz 49,8-15; Ps
145,8-9.1314.17-18; Jn
5,17-30

sv. Vincencij
Ferre,
duhovnik

pesnik in glasbenik

SVETE MAŠE

v čast Sv. Duhu
p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

Kapela ob 7.30
za Magdaleno po Marijinih
namenih za milosti, ki jih
najbolj potrebuje

p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

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

ob 20. uri
študentska: p.n.d.

ob 19. uri
za svakinjo
ob 19. uri
za službo in
dom, za vnuke,
da se zgodi
božja volja

ob 19. uri
za spravo med
brati in očetom
in mamo ter brati

Kapela ob 7.30

ob 19. uri

za dobrotnike in
samostansko družino
p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

za posvečene
Jezusovemu in
Marijinemu Srcu in
častilce prvih sobot

ob 9. uri
za Meri in Majdo
p. Andrej ob 10.00
za + Jožefa Zelko

ob 11. uri
za + Konjevič
Mileta in starše

4. POSTNA NEDELJA - LAETARE, 31.3. * IZGUBLJENI SIN SE VRNE K OČETU

SMO TUDI MI DALEČ STRAN OD BRATSKE LJUBEZNI?
Zahvalimo danes vnovič dobrega nebeškega Očeta vsi, ki smo ostali
pri njem, na njegovem domu, ki je tudi naš dom. Tako toplo in varno je
biti doma, v Očetovem zavetju. Vse, kar je njegovega, je tudi naše, saj
smo njegovi starejši sinovi.Toda, če se sami grejemo ob varnem
ognjišču, nikar ne pozabimo na svoje mlajše brate. Naša srca jih
morajo iskati, jih pričakovati in jim ugladiti poti k vrnitvi. Zgodilo se jim je, kot bi se nam
lahko. Nemir se je zbudil v njihovih srcih in jim ni dal obstati. Otresli so prah domače
zemlje s svojega obuvala in so se predali vabečemu šumu sveta. Po prvih dneh
neutešene razuzdanosti jih je zajelo razočaranje. Začeli so bloditi in še blodijo. Med
hrepenenjem, nemirom, strastjo in obupom. V samoti in lakoti so na tihem jokali in bi se
radi vrnili. Nihče jim ni pokazal poti. Nihče jim ni dal roke, ki bi jih spremljala in vodila. Le
posamezniki so se z nadčloveško močjo iztrgali iz trdih klešč in se trudoma vračajo.
Koliko jih bo doseglo cilj? Večina je ostala, blodi dalje in bo blodila. Doma jih vse čaka
dobra Očetova ljubezen. Očetova misel je vedno pri njih. Stare Očetove noge hodijo na
grič pred hišo in stare Očetove oči zrejo v daljavo, da bi uzrle dragega popotnika. In
Očetovo srce drhti v enem samem hrepenenju: »Izgubljeni sin, povrni se!« Mi, starejši
sinovi, pa smo se izgubili na polju ob delu in mislimo, kaj bo danes za obed in večerjo.
Ko sonce žarko pripeka, v duhu prekolnemo mlajšega brata, ki poležava kje v senci,
popiva, se zabava z lahkoživkami in se brez skrbi potepa po širnem svetu, nepridiprav.
Da, daleč smo od bratske ljubezni. V srcu ni dobre misli, ne težnje po odpuščanju. Oči
so kakor slepe, le vase zagledane. Mlade noge se ne zganejo, manjka jim lahkotnosti,
ki jo vliva ljubezen. (Po: S. Janežič, Slava Bogu – mir ljudem)
Obraz Boga je obraz usmiljenega očeta, ki ima vedno potrpljenje. Ali ste kdaj
pomislili na Božjo potrpežljivost, na potrpljenje, ki ga ima z vsakim od nas?
(papež Frančišek)

ČETRTEK, 4.4. * SREČANJE FSR – OFS OB 19.30
PRVI PETEK, 5.4. * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo
začela na prvi petek, 5. aprila, po maši ob 19. uri. V soboto, 6. aprila jo bomo ob
18. uri sklenili s pobožnostjo 5 prvih sobot ter litanijami Matere Božje in mašo ob 19. uri.
PRVA SOBOTA, 6.4. * PET PRVIH SOBOT * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

V soboto, 6. aprila, bomo ob 18. 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 19.00. Vabljeni!
5. POSTNA - TIHA NEDELJA, 7.4. * GREŠNIK NE SME OBSOJATI GREŠNIKA
KRIŽEV POT PO KOPRSKIH ULICAH, 7.4. Začetek ob 17.00 pri sv. Ani.
RADIJSKI MISIJON od 7.4. do 13.4. na Radiu Ognjišče
V nedeljo, 7.aprila se bo na Radiu Ognjišče začel 14. radijski misijon. ki bo največji
po številu misijonarjev. Naslov letošnjega radijskega misijona "Cerkev je mlada"
je navdihnila lanska sinoda mladih. Od nedelje 7. aprila, do sobote, 13. aprila, nas
bodo nagovarjali: kardinal, nadškof, kar osemnajst (18) duhovnikov, tri redovne
sestre, pet glasbenih skupin in kopica mladih laikov. Vabljeni k poslušanju Radia
Ognjišče!

