20. teden
12. 5. 2019
4. VEL. - NEDELJA
DUHOVNIH

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Leopold
Mandić,
kapucin

POKLICEV

13. 5. 2019
PONEDELJEK

14. 5. 2019
TOREK

Fatimska Mati
Božja
sv. Peter
Regalat, manjši
brat, duhovnik,
mistik

sv. Bonifacij,
mučenec

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Apd 13,14.4352; Ps 100,12.3.5; Raz
7,9.14-17; Jn
10,27-30
Apd 11,1-18;
Ps 42,2-3;
43,3-4; Jn
10,1-10 ali
10,11-18
Apd 11,19-26;
Ps 87,1-3.45.6-7; Jn
10,22-30

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Franca Grlj
p. Andrej ob 10.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
za sina
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

ob 11. uri
za zdravje in
Marijino varstvo
sina
ob 19. uri
v čast p. Piju v
zahvalo
ob 19. uri
v čast sv. Antonu Pad.
za zdravje družine ter
spreobrnenje očeta in
sinov

ob 20. uri
študentska: p.n.d.

Kapela ob 7.30

sv. Marjeta
Kortonska,
tretjerednica

Apd 12,2413,5; Ps 67,23.5.6.8; Jn
12,44-50
Apd 13,13-25;
Ps 89,2-3.2122.25.27; Jn
13,16-20

sv. Pashal
Bajlonski,
frančiškan,
redovni brat

Apd 13,26-33;
Ps 2,6-7.89.10-11; Jn
14,1-6

po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

18. 5. 2019
SOBOTA

sv. Feliks
Kantališki,
kapucin,
redovni brat

Kol 3,12-17;
Ps 16; Lk
12,22-31

po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

19. 5. 2019

sv. Krišpin
Viterbski,

Apd 14,21-27;
Ps 145,89.10-11.1213; Raz 21,1-

ob 9. uri
za + mamo
Angelo Križnik in
staro mamo

15. 5. 2019
SREDA
16. 5. 2019
ČETRTEK
17. 5. 2019
PETEK

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

sv. Zofija
(Sonja),
mučenka

kapucin,
redovni brat

5; Jn 13,31-35

po namenu Jožice iz
Velenja
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

ob 19. uri
za + družino
Lenasi

Kapela ob 7.30

ob 19. uri
po namenu
darovalca

po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30

ob 19.uri
za starša

Kapela ob 7.30

p. Andrej ob 10.00
po namenu darovalca

ob 19. uri
za zdravje
ob 11. uri
za + Angelo
Križnik in
Heleno

4. VELIKONOČNA – NEDELJA DUHOVNIH POKLICEV, 12.5.
Gospod, k tebi prihajam z zaupanjem in te prosim, da sprejmeš naš
dar. Ni drugega kot preprosta molitev za tiste, ki so se odločili hoditi
za teboj. Majhen in skromen je v primerjavi z velikimi odločitvami
mnogih duhovnikov, redovnikov, redovnic in misijonarjev. Naj ob
zgledih in priprošnji ljudi, ki so se ti popolnoma izročili, tudi v nas
raste želja, da bi vsi spoznali tvoj načrt za svoje življenje in ga v
ljubezni in zvestobi uresničevali. Ti si dobri pastir. Kdo si ne želi
dobrote? Ko hodimo po poti življenja, nas ti vedno spremljaš. Ko pademo, nam
ponujaš roko. Ko stojimo, paziš, da ne pademo. Obenem pa nas vedno vabiš, naj
smo tudi mi dobri. Želiš, da smo srečni in da izkazujemo vsem dobroto. Vsakemu
izmed nas si dal mnoge talente, ki jih moremo uporabiti za svojo srečo v poklicu, za
katerega se določamo. Morda kliče tudi koga izmed nas, da bi ti služil kot duhovnik,
redovnik ali redovnica. Prosimo te, daj mu poguma, da se odzove tvojemu klicu. Da
postane oznanjevalec in delivec Jezusa. (Po: Vi ste priče)

Marija je zaupala v Boga, zato ni bila osramočena. Ljubila je Boga nad vse
in tako ljubila ljudi, da je svojega lastnega sina darovala (sv. Bonaventura).
Vsem je zgled pobožnosti, ponižnosti in skromnosti. Je zgled sramežljivosti
in čistosti. Zaradi svoje potrpežljivosti je naša mati. Krepost vztrajnosti je
posadila Mariji krono na glavo. Ostala je stanovitna, zato je bila
povzdignjena nad vse angele in ljudi. Zato jo blagrujejo vsi rodovi. (bl. Anton Martin Slomšek)
PONEDELJEK, 13. 5. * MONALDOV VEČER OB 19.30 z dr. Draganom Marušičem, rektorjen UP

MORE BOG VSE? JE VSEMOGOČEN?

Za Boga »ni nič nemogoče« (Lk 1,37). Bog je vsemogočen. (KKC 268–278)
Kdor v svoji stiski kliče Boga, veruje v njegovo vsemogočnost. Bog je iz nič
ustvaril svet. On je gospodar zgodovine. On vodi vse stvari in more vse. Seveda pa
je skrivnost, kako svojo vsemogočnost uporablja. Neredko ljudje vprašujejo: »Le
kje je bil Bog?« Po preroku Izaiju nam govori: »Kajti moje misli niso vaše misli in
vaše poti niso moje poti« (55,8). Neredko se Božja vsemogočnost pokaže tam, kjer
ljudje od njega ne pričakujejo nič več. Nemoč velikega petka je bila pogoj za
vstajenje. (YOUCAT – katekizem za mlade)

KONCERT fra ALESSANDRA BRUSTENGHIJA OFM

Vljudno vabljeni na koncertno turnejo svetovno
priznanega pevca fra Alessandra Brustenghija,
frančiškana iz Assisija.
SVETA GORA, Bazilika Kraljice Svetogorske
nedelja, 19. maj 2019, ob 17.00
LJUBLJANA, Cerkev Marijinega oznanjenja (Tromostovje)
z zboroma MPP in Sv. Cecilija
sreda, 22. maj 2019, ob 20.00
BREZJE, Bazilika Marije Pomagaj
petek, 24. maj 2019, ob 20.00
koncert »Marija prečista, vseh milosti vir«

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 19.5. * NOVA ZAPOVED LJUBEZNI

