
36. teden GODOVI   
IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 
BRANJE 

SVETE MAŠE 

1. 9. 2019 
22. NEDELJA 
MED LETOM 

Egidij (Tilen) 
opat 

Sir 3,17-

18.20.28-29; Ps 

68,4-5.6-7.10-

11; Heb 12,18-

19.22-24; Lk 

14,1.7-14 

ob 9. uri 
za božje varstvo 

in pomoč 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
za + Rojc Nives 

2. 9. 2019 
PONEDELJEK 

Marjeta, 
devica, 

mučenka 

1 Tes 4,13-18; Ps 

96,1.3.4-5.11-

12.13; Lk 4,16-30 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
v zahvalo Materi 
Božji za družino 

3. 9. 2019 
TOREK 

Gregor 
Veliki, papež 
in cerkveni 

učitelj 

1 Tes 5,1-6.9-

11; Ps 

27,1.4.13-14; Lk 

4,31-37 

 

KAPELA 
ob 7.30:  

 

za duše v vicah 

 
KAPELA 

p. Andrej ob 
18.00 

GM:za + Jožeta 
Koširja 

 

4. 9. 2019 
SREDA 

Rozalija, 
devica 

Kol 1,1-8; Ps 

52,10.11; Lk 

4,38-44 

KAPELA 

p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

 

ob 19. uri 
v čast Sv. Duhu 

5. 9. 2019 
ČETRTEK 

Mati Terezija 
redovna 

ustanoviteljica 

Kol 1,9-14; Ps 

98,2-6; Lk 5,1-

11 

KAPELA 
ob 7.30:   

za duše v vicah 

KAPELA 
 

p. Andrej ob 
18.00 

GM:za + Jožeta 
Koširja 

6. 9. 2019 
PRVI PETEK 

Zaharija 
prerok 

Kol 1,15-20; Ps 

100,1.2.3.4.5; 

Lk 5,33-39 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
v priprošnjo sv. 

Antonu Pad. 

7. 9. 2019 
PRVA 

SOBOTA 

Regina, devica 
in mučenka 

Kol 1,21-23; Ps 

54,3-4.6.8; Lk 

6,1-5 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 

GM:za + Jožeta Koširja 
 

ob 19. uri 
za dobrotnike 
samostana in 
sam. družino 

8. 9. 2019 
23. NEDELJA 
MED LETOM 

Rojstvo 
Device 
Marije 

Mdr 9,13-18; Ps 

90,3-4.5-6.12-

13.14.17; Flm 

1,9-10.12-17; 

Lk 14,25-33 

ob 9. uri 
za +Matjaševič 

Marko in Armanda 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
 

  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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68,4-5.6-7.10-

11; Heb 12,18-

19.22-24; Lk 

14,1.7-14 

ob 9. uri 
za božje varstvo 
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p. Andrej ob 10.00 
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  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
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ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 
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  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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SREDA 
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52,10.11; Lk 

4,38-44 

KAPELA 
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v čast Sv. Duhu 
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Zaharija 
prerok 

Kol 1,15-20; Ps 

100,1.2.3.4.5; 

Lk 5,33-39 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
v priprošnjo sv. 

Antonu Pad. 

7. 9. 2019 
PRVA 

SOBOTA 

Regina, devica 
in mučenka 

Kol 1,21-23; Ps 

54,3-4.6.8; Lk 

6,1-5 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 

GM:za + Jožeta Koširja 
 

ob 19. uri 
za dobrotnike 
samostana in 
sam. družino 

8. 9. 2019 
23. NEDELJA 
MED LETOM 

Rojstvo 
Device 
Marije 

Mdr 9,13-18; Ps 

90,3-4.5-6.12-

13.14.17; Flm 

1,9-10.12-17; 

Lk 14,25-33 

ob 9. uri 
za +Matjaševič 

Marko in Armanda 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
 

  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
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Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
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vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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Marko in Armanda 
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  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
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času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
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človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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7. 9. 2019 
PRVA 

SOBOTA 

Regina, devica 
in mučenka 

Kol 1,21-23; Ps 

54,3-4.6.8; Lk 

6,1-5 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 

GM:za + Jožeta Koširja 
 

ob 19. uri 
za dobrotnike 
samostana in 
sam. družino 

8. 9. 2019 
23. NEDELJA 
MED LETOM 

Rojstvo 
Device 
Marije 

Mdr 9,13-18; Ps 

90,3-4.5-6.12-

13.14.17; Flm 

1,9-10.12-17; 

Lk 14,25-33 

ob 9. uri 
za +Matjaševič 

Marko in Armanda 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
 

  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
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času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
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»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
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Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
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naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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in cerkveni 

učitelj 

1 Tes 5,1-6.9-

11; Ps 

27,1.4.13-14; Lk 

4,31-37 

 

KAPELA 
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GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
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Antonu Pad. 

7. 9. 2019 
PRVA 
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in mučenka 
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p. Andrej ob 18.00 

GM:za + Jožeta Koširja 
 

ob 19. uri 
za dobrotnike 
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23. NEDELJA 
MED LETOM 

Rojstvo 
Device 
Marije 

Mdr 9,13-18; Ps 

90,3-4.5-6.12-

13.14.17; Flm 

1,9-10.12-17; 

Lk 14,25-33 

ob 9. uri 
za +Matjaševič 

Marko in Armanda 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
 

  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 



36. teden GODOVI   
IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 
BRANJE 

SVETE MAŠE 

1. 9. 2019 
22. NEDELJA 
MED LETOM 

Egidij (Tilen) 
opat 

Sir 3,17-

18.20.28-29; Ps 
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Božji za družino 

3. 9. 2019 
TOREK 

Gregor 
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23. NEDELJA 
MED LETOM 

Rojstvo 
Device 
Marije 
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13.14.17; Flm 

1,9-10.12-17; 

Lk 14,25-33 
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za +Matjaševič 

Marko in Armanda 
KAPELA 
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GM:za + Jožeta Koširja 
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  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 
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ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
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blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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23. NEDELJA 
MED LETOM 

Rojstvo 
Device 
Marije 

Mdr 9,13-18; Ps 

90,3-4.5-6.12-

13.14.17; Flm 

1,9-10.12-17; 

Lk 14,25-33 

ob 9. uri 
za +Matjaševič 

Marko in Armanda 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
 

  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
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času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
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orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 
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6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
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5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 
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času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
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Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 



36. teden GODOVI   
IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 
BRANJE 

SVETE MAŠE 

1. 9. 2019 
22. NEDELJA 
MED LETOM 

Egidij (Tilen) 
opat 

Sir 3,17-

18.20.28-29; Ps 

68,4-5.6-7.10-

11; Heb 12,18-

19.22-24; Lk 

14,1.7-14 

ob 9. uri 
za božje varstvo 

in pomoč 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
za + Rojc Nives 

2. 9. 2019 
PONEDELJEK 

Marjeta, 
devica, 

mučenka 

1 Tes 4,13-18; Ps 

96,1.3.4-5.11-

12.13; Lk 4,16-30 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
v zahvalo Materi 
Božji za družino 

3. 9. 2019 
TOREK 

Gregor 
Veliki, papež 
in cerkveni 

učitelj 

1 Tes 5,1-6.9-

11; Ps 

27,1.4.13-14; Lk 

4,31-37 

 

KAPELA 
ob 7.30:  

 

za duše v vicah 

 
KAPELA 

p. Andrej ob 
18.00 

GM:za + Jožeta 
Koširja 

 

4. 9. 2019 
SREDA 

Rozalija, 
devica 

Kol 1,1-8; Ps 

52,10.11; Lk 

4,38-44 

KAPELA 

p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

 

ob 19. uri 
v čast Sv. Duhu 

5. 9. 2019 
ČETRTEK 

Mati Terezija 
redovna 

ustanoviteljica 

Kol 1,9-14; Ps 

98,2-6; Lk 5,1-

11 

KAPELA 
ob 7.30:   

za duše v vicah 

KAPELA 
 

p. Andrej ob 
18.00 

GM:za + Jožeta 
Koširja 

6. 9. 2019 
PRVI PETEK 

Zaharija 
prerok 

Kol 1,15-20; Ps 

100,1.2.3.4.5; 

Lk 5,33-39 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
v priprošnjo sv. 

Antonu Pad. 

7. 9. 2019 
PRVA 

SOBOTA 

Regina, devica 
in mučenka 

Kol 1,21-23; Ps 

54,3-4.6.8; Lk 

6,1-5 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 

GM:za + Jožeta Koširja 
 

ob 19. uri 
za dobrotnike 
samostana in 
sam. družino 

8. 9. 2019 
23. NEDELJA 
MED LETOM 

Rojstvo 
Device 
Marije 

Mdr 9,13-18; Ps 

90,3-4.5-6.12-

13.14.17; Flm 

1,9-10.12-17; 

Lk 14,25-33 

ob 9. uri 
za +Matjaševič 

Marko in Armanda 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
 

  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 



36. teden GODOVI   
IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 
BRANJE 

SVETE MAŠE 

1. 9. 2019 
22. NEDELJA 
MED LETOM 

Egidij (Tilen) 
opat 

Sir 3,17-

18.20.28-29; Ps 

68,4-5.6-7.10-

11; Heb 12,18-

19.22-24; Lk 

14,1.7-14 

ob 9. uri 
za božje varstvo 

in pomoč 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
za + Rojc Nives 

2. 9. 2019 
PONEDELJEK 

Marjeta, 
devica, 

mučenka 

1 Tes 4,13-18; Ps 

96,1.3.4-5.11-

12.13; Lk 4,16-30 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
v zahvalo Materi 
Božji za družino 

3. 9. 2019 
TOREK 

Gregor 
Veliki, papež 
in cerkveni 

učitelj 

1 Tes 5,1-6.9-

11; Ps 

27,1.4.13-14; Lk 

4,31-37 

 

KAPELA 
ob 7.30:  

 

za duše v vicah 

 
KAPELA 

p. Andrej ob 
18.00 

GM:za + Jožeta 
Koširja 

 

4. 9. 2019 
SREDA 

Rozalija, 
devica 

Kol 1,1-8; Ps 

52,10.11; Lk 

4,38-44 

KAPELA 

p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

 

ob 19. uri 
v čast Sv. Duhu 

5. 9. 2019 
ČETRTEK 

Mati Terezija 
redovna 

ustanoviteljica 

Kol 1,9-14; Ps 

98,2-6; Lk 5,1-

11 

KAPELA 
ob 7.30:   

za duše v vicah 

KAPELA 
 

p. Andrej ob 
18.00 

GM:za + Jožeta 
Koširja 

6. 9. 2019 
PRVI PETEK 

Zaharija 
prerok 

Kol 1,15-20; Ps 

100,1.2.3.4.5; 

Lk 5,33-39 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
v priprošnjo sv. 

Antonu Pad. 

7. 9. 2019 
PRVA 

SOBOTA 

Regina, devica 
in mučenka 

Kol 1,21-23; Ps 

54,3-4.6.8; Lk 

6,1-5 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 

GM:za + Jožeta Koširja 
 

ob 19. uri 
za dobrotnike 
samostana in 
sam. družino 

8. 9. 2019 
23. NEDELJA 
MED LETOM 

Rojstvo 
Device 
Marije 

Mdr 9,13-18; Ps 

90,3-4.5-6.12-

13.14.17; Flm 

1,9-10.12-17; 

Lk 14,25-33 

ob 9. uri 
za +Matjaševič 

Marko in Armanda 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
 

  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 



36. teden GODOVI   
IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 
BRANJE 

SVETE MAŠE 

1. 9. 2019 
22. NEDELJA 
MED LETOM 

Egidij (Tilen) 
opat 

Sir 3,17-

18.20.28-29; Ps 

68,4-5.6-7.10-

11; Heb 12,18-

19.22-24; Lk 

14,1.7-14 

ob 9. uri 
za božje varstvo 

in pomoč 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
za + Rojc Nives 

2. 9. 2019 
PONEDELJEK 

Marjeta, 
devica, 

mučenka 

1 Tes 4,13-18; Ps 

96,1.3.4-5.11-

12.13; Lk 4,16-30 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
v zahvalo Materi 
Božji za družino 

3. 9. 2019 
TOREK 

Gregor 
Veliki, papež 
in cerkveni 

učitelj 

1 Tes 5,1-6.9-

11; Ps 

27,1.4.13-14; Lk 

4,31-37 

 

KAPELA 
ob 7.30:  

 

za duše v vicah 

 
KAPELA 

p. Andrej ob 
18.00 

GM:za + Jožeta 
Koširja 

 

4. 9. 2019 
SREDA 

Rozalija, 
devica 

Kol 1,1-8; Ps 

52,10.11; Lk 

4,38-44 

KAPELA 

p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

 

ob 19. uri 
v čast Sv. Duhu 

5. 9. 2019 
ČETRTEK 

Mati Terezija 
redovna 

ustanoviteljica 

Kol 1,9-14; Ps 

98,2-6; Lk 5,1-

11 

KAPELA 
ob 7.30:   

za duše v vicah 

KAPELA 
 

p. Andrej ob 
18.00 

GM:za + Jožeta 
Koširja 

6. 9. 2019 
PRVI PETEK 

Zaharija 
prerok 

Kol 1,15-20; Ps 

100,1.2.3.4.5; 

Lk 5,33-39 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
v priprošnjo sv. 

Antonu Pad. 

7. 9. 2019 
PRVA 

SOBOTA 

Regina, devica 
in mučenka 

Kol 1,21-23; Ps 

54,3-4.6.8; Lk 

6,1-5 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 

GM:za + Jožeta Koširja 
 

ob 19. uri 
za dobrotnike 
samostana in 
sam. družino 

8. 9. 2019 
23. NEDELJA 
MED LETOM 

Rojstvo 
Device 
Marije 

Mdr 9,13-18; Ps 

90,3-4.5-6.12-

13.14.17; Flm 

1,9-10.12-17; 

Lk 14,25-33 

ob 9. uri 
za +Matjaševič 

Marko in Armanda 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
 

  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 



36. teden GODOVI   
IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 
BRANJE 

SVETE MAŠE 

1. 9. 2019 
22. NEDELJA 
MED LETOM 

Egidij (Tilen) 
opat 

Sir 3,17-

18.20.28-29; Ps 

68,4-5.6-7.10-

11; Heb 12,18-

19.22-24; Lk 

14,1.7-14 

ob 9. uri 
za božje varstvo 

in pomoč 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
za + Rojc Nives 

2. 9. 2019 
PONEDELJEK 

Marjeta, 
devica, 

mučenka 

1 Tes 4,13-18; Ps 

96,1.3.4-5.11-

12.13; Lk 4,16-30 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
v zahvalo Materi 
Božji za družino 

3. 9. 2019 
TOREK 

Gregor 
Veliki, papež 
in cerkveni 

učitelj 

1 Tes 5,1-6.9-

11; Ps 

27,1.4.13-14; Lk 

4,31-37 

 

KAPELA 
ob 7.30:  

 

za duše v vicah 

 
KAPELA 

p. Andrej ob 
18.00 

GM:za + Jožeta 
Koširja 

 

4. 9. 2019 
SREDA 

Rozalija, 
devica 

Kol 1,1-8; Ps 

52,10.11; Lk 

4,38-44 

KAPELA 

p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

 

ob 19. uri 
v čast Sv. Duhu 

5. 9. 2019 
ČETRTEK 

Mati Terezija 
redovna 

ustanoviteljica 

Kol 1,9-14; Ps 

98,2-6; Lk 5,1-

11 

KAPELA 
ob 7.30:   

za duše v vicah 

KAPELA 
 

p. Andrej ob 
18.00 

GM:za + Jožeta 
Koširja 

6. 9. 2019 
PRVI PETEK 

Zaharija 
prerok 

Kol 1,15-20; Ps 

100,1.2.3.4.5; 

Lk 5,33-39 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
v priprošnjo sv. 

Antonu Pad. 

7. 9. 2019 
PRVA 

SOBOTA 

Regina, devica 
in mučenka 

Kol 1,21-23; Ps 

54,3-4.6.8; Lk 

6,1-5 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 

GM:za + Jožeta Koširja 
 

ob 19. uri 
za dobrotnike 
samostana in 
sam. družino 

8. 9. 2019 
23. NEDELJA 
MED LETOM 

Rojstvo 
Device 
Marije 

Mdr 9,13-18; Ps 

90,3-4.5-6.12-

13.14.17; Flm 

1,9-10.12-17; 

Lk 14,25-33 

ob 9. uri 
za +Matjaševič 

Marko in Armanda 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
 

  1.9. 2019:  22. nedelja med letom: KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN8    
»�Kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in 
blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob 
vstajenju pravičnih« (Lk 14,14). 
Jezusova prilika o izbiranju mest na svatbi nam govori o tem, kako bi mi 
sami sebe radi vrednotili in si s tem dali mesto, veljavo, pomembnost v 
odnosu do drugih. To je logika tega sveta, ko se je treba nenehno boriti 
za svoje mesto, ugled, pomembnost, veljavo. Pa je mesto, ki ga 
zasedamo v družbi, enako mestu, ki ga imamo pred Bogom? Prav 
gotovo ne! Lahko rečemo, da je ravno obratno. Zato nam naroča, naj  
»prirejamo« gostije za uboge, pohabljene, hrome, slepe8, ki nimajo 
človeške pomembnosti in veljave in po človeško ne morejo povrniti – 
plačati8 Kakšno mesto si izbiraš ti? Koga vabiš na gostijo? 
  

5. september: SVETA MATI TEREZIJA, redovna ustanoviteljica 
Žena, ki jo poznamo kot mater 
Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. 
avgusta 1910 v albanski družini 
Bojaxhiu v Skopju z imenom 
Agnes Ganxhe. Umrla je 5. 
septembra 1997 v Kalkuti, papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) jo je 
za blaženo razglasil 19. oktobra 
2003, papež Frančišek pa 4. 
septembra 2016 za svetnico. Njen 

god praznujemo 5. septembra. Nekaj njenih misli: 
• »Nekega dne sem hodila po londonskih ulicah in opazila precej 

vinjenega človeka. Videti je bil tako žalosten in ubog, da sem stopila 
naravnost k njemu, ga prijela za roko, jo stresla in ga vprašala: »Kako 
ste?« Moja roka je vedno topla — in odgovoril je: »Oh, po tako dolgem 
času čutim toplino človeške roke.« Njegov obraz je zažarel, čisto se je 
spremenil. Hočem reči le, da majhne stvari, ki jih naredimo z veliko 
ljubezni, prinesejo veselje in mir. 

• »Žejen sem,« je rekel Jezus na križu. Govoril je o svoji žeji po ljubezni, 
ne po vodi. 

• Vedno prosim, da bi bila majhen svinčnik v božjih rokah. On daje, da 
mislim. On daje, da pišem. On daje vse. In včasih je zares težko — 
včasih je svinčnik zlomljen. On ga mora spet naostriti. A bodi majhno 
orodje v njegovih rokah, tako da te lahko vedno in kjerkoli uporabi... 
Samo »da« mu moramo reči. 

6.september: PRVI PETEK,MOLITEV ZA DOMOVINO. Po maši ob 19.00 se 
začne 24 uro češčenje Najsvetejšega. V soboto ob 18.00 pa molitvena ura za 
nove duhovne poklice. Tudi ti si povabljen. Si boš vzel čas za Gospoda? 


