
 

3. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

13. 1. 2019 
JEZUSOV 

KRST 

 

sv. Hilarij 
(Radovan),škof in 
cerkveni učitelj 

 
Iz 42,1-4.6-7; 
Ps 29,1-4.9-10; 
Apd 10,34-38; 
Lk 3,15-16.21-22 

ob 9. uri 
za + Marijo Koterle 

 

p. Andrej ob 10.00 
za + Ivana Kneza 

ob 11. uri 
za + Branka 

Kocjana – obl. 

14. 1. 2019 
PONEDELJEK 

 

 
bl. Odorik iz 
Pordenoneja, 
manjši brat 

 
Heb 1,1-6; Ps 
97,1-2.6-7.9; 
Mr 1,14-20 

Kapela ob 7.30 
ob vizitaciji za 

samostansko družino 
p. Andrej ob 17.00 

za +  Ivana Kneza 

ob 18. uri 
za zdravje moža in 
pravilno odločitev 

zdravnikov 

15. 1. 2019 
TOREK 

 

 
 
sv.Pavel, 
puščavnik 

 
 
Heb 2,5-12; Ps 
8,2.5.6-7.8-9; 
Mr 1,21-28 

 
Kapela ob 7.30 

za dobrotnike in 
samostansko družino 

p. Andrej ob 17.00 
za + Ivana Kneza 

ob 18. uri 
v čast sv. Antonu 
Pad. za zdravje 

družine ter 
spreobrnenje očeta 

in sinov 

ob 20. uri 
študentska: p.n.d. 

 
16. 1. 2019 

SREDA 

 
sv. Berard in 
tovariši, manjši 
bratje, mučenci 

 

Heb 2,14-18; Ps 
105,1-2.3-4.6-
7.8-9; Mr 1,29-
39 

Kapela ob 7.30 
za + p. Valerijana 

Jenka 
 

p. Andrej ob 17.00 
za + Ivana Kneza 

 

ob 18. uri 

za + Lilijana 
Peroša 

17. 1. 2019 
ČETRTEK 

 
sv. Anton 
Puščavnik, opat 

 
Heb 3,7-14; Ps 
95,6-7.8-9.10-
11; Mr 1,40-45 

Kapela ob 7.30 
za Roberta Brumata 

za blagoslov 

p. Andrej ob 17.00 
za + Ivana Kneza 

ob 18. uri 

v čast p. Piju 

18. 1. 2019 
PETEK 

 
sv. Marjeta 
Ogrska, 
dominikanka  

 
Heb 4,1-5.11; 
Ps 78,3.4.6-7.8; 
Mr 2,1-12 

Kapela ob 7.30 
po namenu za 

zdravje 

 

p. Andrej ob 17.00 

za + Ivana Kneza 

ob 18. uri 
za nove 

duhovne poklice 

 
19. 1. 2019 
SOBOTA  

 

 
 
sv. Makarij, opat 

 
Heb 4,12-16; Ps 
19,8-10.15; Mr 
2,13-17 

Kapela ob 7.30 
za zdravje 

p. Andrej ob 17.00 
za + Ivana Kneza 

ob 18. uri 
za dobro in 

blagoslovljeno 
prodajo hiše 

20. 1. 2019 
2. NEDELJA 

MED LETOM 

 
sv. Fabijan in 
Boštjan, mučenca 

Iz 62,1-5; Ps 
96,1-3.7-10; 1 
Kor 12,4-11; Jn 
2,1-11 

ob 9. uri 
za + Alojza Štolfa 

 

p. Andrej ob 10.00 
za + Ivana Kneza 

ob 11. uri 
za + Aleša 

Rojca, Vladimirja 
in Frančiško 

Dobrila 



NEDELJA, 13.1. * JEZUSOV KRST 
PONEDELJEK, 14.1. * VIZITACIJA PROVINCIALNEGA MINISTRA 
Ob 7.30 bo vodil somaševanje v samostanski kapeli, potem pa bomo analizirali delo v 

preteklem letu in predstavili načrte za letošnje leto. 

PONEDELJEK, 14.1. *  bl. ODORIK IZ PORDENONEJA, manjši brat, 

misijonar (*1286 + 14.1.1331) 
Rodil se je 1286 v češki vojaški družini v Villanovi v bližini 

Pordenoneja. Vstopil je v red Manjših bratov in postal slaven 

misijonar. Danes malo poznan, a v srednjem veku so naši predniki 

pogosto romali na njegov grob v Videm, da pomolijo pri častitljivih 

ostankih svetega moža, ki je prepotoval skoraj ves tedaj znani svet,  

ki je veljal za čudo svoje dobe, in tudi še po smrti ostal neizbrisno v spominu svojih 

rojakov. Zanimiv  je njegov potopis, ki je večkrat izšel pod naslovom „Mirabilia 

mundi”. Bil je misijonar v Armeniji, Perziji, Mezopotamiji, Indiji, Kitajskem, 

Mongoliji, Tibetu, Turkestanu. Bil je resnicoljuben in  pobožen  manjši brat.  

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV: od 18. do 25. 1. 

PRIZADEVAJ SI ZA PRAVIČNOST, DA BOŠ ŽIVEL (5 Mz 16,20) 

Teden molitve za edinost kristjanov 2019 so pripravili kristjani iz 

Indonezije, ki je znana kot država z največjim deležem 

muslimanskega prebivalstva na svetu. Od 265 milijonov ljudi jih je kar 

86% muslimanov, okoli 10% pa je kristjanov. Zadnja desetletja dežela 

doživlja gospodarsko rast, ki temelji na konkurenci. Gospodarski napredek  

je v Indoneziji in tudi drugod po svetu prinesel mnogotero zlo, ki se kaže v nasilju, 

izkoriščanju, uničevanju okolja in trgovini z ljudmi. Iz teh krivic izhajajo neenakosti in 

delitve, pri katerih nosimo del krivde tudi kristjani. »Prizadevaj si za pravičnost, da boš 

živel« – to geslo letošnje molitve je vzeto iz Pete Mojzesove knjige in nas spominja, da 

edinosti ne more biti brez pravičnosti. Zavzemanje za pravičnejšo družbo, za mir in 

dostojanstvo vseh je velika ekumenska naloga. V teh dneh bo v Panami Svetovni dan 

mladih. Mladi se navdihujejo ob besedah in zgledu Božje Matere Marije, da bi tudi 

oni znali izreči pogumen in velikodušen »da« in se dati na voljo v služenju Bogu in 

bližnjemu. Leto 2019 prinaša tudi dve pomembni obletnici. Prekmurje, kjer živi 

največ naših evangeličanov, praznuje stoletnico združitve prekmurskih 

Slovencev z matičnim narodom. Skupaj z njimi se veselimo tega dogodka in 

lepega ekumenskega sodelovanja z njimi. Isto velja tudi za srbske pravoslavne 

duhovnike in vernike v Sloveniji. Srbska pravoslavna Cerkve bo praznovala 

800-letnico samostojnosti, ki jo je dosegla 6. decembra leta 1219 pod svojim 

prvim nadškofom svetim Savom. (dr. Bogdan Dolenc, tajnik Slovenskega ekumenskega sveta) 

SOBOTA, 19.1. * božji služabnik FRIDERIK  BARAGA 
Smrtni dan (+1868), škof in misijonar med Indijanci, slovničar in kandidat za 

svetnika. Rojen 28. junij 1797 na  gradu  Mala vas, umrl pa je19. januar 1868, 

              Marquette, Michigan, ZDA. Napisal je Krščanski nauk za Indijance. 

2.2.  2.NEDELJA MED LETOM, 20.1. * JEZUSOV PRVI ČUDEŽ 
 

        SREČANJE OB JASLICAH ob 16.30 na Kostanjevici v Novi Gorici 
Pričevanje Sare Bevc Jonan, iraške begunke, ki je postala Slovenka. Ob 18.00  sv. maša. 

Darove bomo podelili iraškim kristjanom. 

https://www.google.si/search?biw=1097&bih=534&q=marquette+michigan&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwUHnxCnfq6-gXFJpWmGEgeIaWqckq4ln51spV-Qml-Qk6qfkpqcmlicmhJfkFpUnJ9nlZKZmrLtqL_BzD2KEVw3WLLPLf-wXXPD6U4AR4mOvFUAAAA&sa=X&ei=lDW6VPXOL66S7Ab92oGgDQ&sqi=2&ved=0CIgBEJsTKAEwFw
https://www.google.si/search?biw=1097&bih=534&q=krscanski+nauk+za+indijance&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzkHnxCnfq6-gXFJpWmGEo9-ur6hoXFJhUm8QZqWVHaylX5Sfn62fmJpSUZ-kRWIXayQn5dTqarqJD-nWOmT5c_TpxUcRF0FRN74AgDFGZ3dVAAAAA&sa=X&ei=lDW6VPXOL66S7Ab92oGgDQ&sqi=2&ved=0CIwBEJsTKAEwGA

