7. teden
10. 2. 2019
5. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI
sv. Sholastika,
redovnica
Bl. Alojzij
Stepinac, škof in
mučenec

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Iz 6,1-2.3-8; Ps
138,1-8; 1 Kor
15,1-11 ali
15,3-8.11; Lk
5,1-11

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Josipa
Opasića
p. Andrej ob 10.00
za + Rada Kokarja

ob 11. uri
za + starše
Brajda

PONEDELJEK

1 Mz 1,1-19; Ps
104,1-2.56.10.12.24.35;
Mr 6,53-56

Kapela ob 7.30

Lurška Mati
Božja

12. 2. 2019
TOREK

sv. Evlahija,
mučenka

1 Mz 1,20-2,4;
Ps 8,4-5.6-7.89; Mr 7,1-13

Kapela ob 7.30

ob 18. uri

po namenu
darovalca

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

bl. Kristina
Spoletska,
vdova in
tretjerednica

1 Mz 2,5-9.1517; Ps 104,12.27-28.29-30;
Mr 7,14-23

Kapela ob 7.30

14. 2. 2019
ČETRTEK

sv. Valentin
duhovnik in
mučenec

1 Mz 2,18-25;
Ps 128,1-2.3.45; Mr 7,24-30

15. 2. 2019
PETEK

sv. Klavdij La
Colombiere,
jezuitski
duhovnik

1 Mz 3,1-8; Ps
32,1-2.5.6.7;
Mr 7,31-37

11. 2. 2019

13. 2. 2019
SREDA

16. 2. 2019

SOBOTA
17. 2. 2019
6 NEDELJA
MED LETOM

bl. Julijana
Koprska,
servitska
tretjerednica
Sedem
sv.ustanoviteljev
servitov

1 Mz 3,9-24; Ps
90,2.3-4.56.12-13; Mr
8,1-10
Jer 17,5-8; Ps
1,1-4.6; 1 Kor
15,12.16-20; Lk
6,17.20-26
ANIN DOM

za + Tanjo
Prosenc
p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

po namenu
darovalca
p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

Kapela ob 7.30
za zdravje Bože
p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

Kapela ob 7.30
za božje varstvo sina
p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

ob 9. uri
za + družine Mislej
p. Andrej ob 10.00
za + Rada Kokarja

ob 18. uri
za + Silvia
Zajiča

ob 18. uri
v čast
Jezusovemu in
Marijinemu Srcu
za potrebe
Doroteje

ob 18. uri
za Dorotejo ob
70 letnici –
s. Klara OFS

ob 18. uri
za spreobrnjenje
zeta

ob 18. uri
za
spreobenjenje in
ozdravitev
družinskih ran

ob 11. uri
za + Heinricha
Feindler

5. NEDELJA MED LETOM, 11.2. APOSTOLI PUSTIJO VSE IN GREDO ZA JEZUSOM

Evangelij nam je oznanjen. Sprejeli smo ga. Če stojimo
trdno v njem, se nam ni treba ničesar bati, ker smo na poti
rešitve. Postanemo lahko kot ribiči – vztrajni in trdoživi.
Pripravljeni na uspeh in neuspeh. Jezusovi učenci – ribiči so
bili dovzetni za novosti, zato so vrgli mrežo celo podnevi,
proti vsem ribiškim pravilom. Zaupali so Jezusu in uspelo
jim je. Ulov je bil velik. Smo tudi mi kot ribiči pripravljeni slediti Jezusu, zanj trpeti
in delati, kar bo hotel, pa čeprav nam še zdaleč ne bo jasno, kaj bo to in kako se bo
končalo? Po; Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C
PONEDELJEK,11.2. * LURŠKA MATI BOŽJA * 27. SVETOVNI DAN BOLNIKOV

Odlomek iz Poslanice papeža Frančiška za 27. svetovni dan bolnikov 2019
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte«(Mt 10,8)
Velikodušnost navdihuje in podpira delo številnih prostovoljcev, katerih vloga je v
sociali in zdravstvu zelo pomembna in ki zgovorno utelešajo duhovnost
usmiljenega Samarijana. Zahvaljujem se vsem združenjem prostovoljcev, ki se
posvečajo prevozu in pomoči bolnikom, in vsem tistim, ki organizirajo krvodajalske
akcije, darovanje tkiv in organov. Posebno področje, v katerem vaša navzočnost
izraža skrb Cerkve, je varstvo pravic bolnikov, zlasti tistih, ki so jih prizadele
bolezni, ki zahtevajo posebno nego ter številna prizadevanja za ozaveščanje in
spodbujanje preventive. Prostovoljno delo, ki ga opravljate v zdravstvenih
ustanovah in na domu, od zagotavljanja zdravstvene oskrbe do nudenja duhovne
podpore, je ključnega pomena. Številni ljudje, ki so bolni, osamljeni, starejši ali
šibki na duhu ali telesu, lahko koristijo to podporo. Bodite še naprej znamenje
navzočnosti Cerkve v sekulariziranem svetu. Prostovoljec je dober prijatelj, ki mu
lahko zaupaš osebne misli in čustva. Prostovoljci s potrpežljivim poslušanjem
omogočajo bolnikom, da preidejo iz pasivnih prejemnikov oskrbe v dejavne
udeležence v odnosu, ki lahko povrne upanje in spodbudi odprtost za nadaljnje
zdravljenje. S prostovoljnim delom se prenašajo vrednote, vrste vedenja in načini
življenja, ki izhajajo iz globoke želje po radodarnosti. Prav tako pa je prostovoljstvo
tudi sredstvo za bolj humano zdravstveno oskrbo.
TOREK, 12.2. * ZAČETEK 9 DNEVNICE K SV. FATIMSKIM PASTIRČKOM

Njihov god obhajamo 20. februarja. Posvečeni Jezusovemu in Marijinemu Srcu in
drugi ste povabljeni, da se nanj pripravite z 9 dnevnico. Povabite še druge!
SREDA, 13.2. * SPREJEM RELIKVIJ SV. FRANČIŠKA OB 18.00
Somaševanje bo vodil p.Marjan Čuden, provincialni minister.
Frančiškani želimo na ta način na novo obuditi povezanost s
temelji, ki jih je postavil sv. Frančišek s svojim načinom življenja.
Vabimo vas, da se nam pridružite pri molitvah in češčenju relikvij!
Relikvije bodo izpostavljene do 19.februarja:
vsak delavnik v kapeli od 8.00 - 17.00 in v cerkvi od 17.00 - 18.00.
V nedeljo, 17. februarja v cerkvi od 8.00 – 12.00 in v kapeli od 12.00 – 19.00.
6. NEDELJA MED LETOM, 17.2. * BLAGOR UBOGIM, GORJE BOGATINOM

