
 

12. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

17. 3. 2019 
2. POSTNA  
NEDELJA 

8.30 KRIŽEV POT 

 
sv. Patricij 
(Patrik), škof in 
misijonar 

 

1 Mz 15,5-
12.17-18; Ps 
27,1.7-9.13-14; 
Flp 3,17-4,1; Lk 
9,28-36 

ob 9. uri 

za + starše 
Kalister in sestro 

Albino 
p. Andrej ob 10.00 
za blagoslov investicije 

ob 11. uri 

za + Jozota 
Hargota in 

Marijo  

18. 3. 2019 
PONEDELJEK 

 

 

sv. Ciril 
Jeruzalemski, 
škof in cerkveni 
učitelj 

 

Dan 9,4-10; Ps 
79,8.9.11.13; 
Lk 6,36-38 

Kapela ob 7.30 
za blagoslov investicije 

 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu darovalca 

ob 18. uri 

za zdravje in 
Božje varstvo 

 
19. 3. 2019 

TOREK 
 

 
sv. Jožef, 
Mož Device 
Marije 

2 Sam 7,4-5.12-

14.16; Ps 89,2-

3.4-5.27.29; Rim 

4,13.16-18.22; Mt 

1,16.18-21,24 ali 

Lk 2,41-51 

Kapela ob 7.30 
v čast sv. Antonu Pad. 
za zdravje družine ter 
spreobrnenje očeta in 

sinov 
 

p. Andrej ob 17.00 
za blagoslov investicije 

ob 18. uri 

za + Jožeta 
Prodana 

ob 20. uri 
študentska: p.n.d. 

 

20. 3. 2019 
SREDA 

 

 
sv. Klavdija, 
mučenka 

 
Jer 18,18-20; Ps 
31,5-6.14.15-
16; Mt 20,17-28 

 

Kapela ob 7.30 
za blagoslov investicije 

 

p. Andrej ob 17.00 

za + Jožefa Zelko 

 

ob 18. uri 

v čast Materi 
Božji za 

varstvo hčerke 

21. 3. 2019 
ČETRTEK 

 

sv. Nikolaj iz 
Flue, kmet, 
puščavnik in 
mistik 

 
Jer 17,5-10; Ps 
1,1-4.6; Lk 
16,19-31 

Kapela ob 7.30 
v čast sv. Jožefu 

 

p. Andrej ob 17.00 
za + Jožefa Zelko 

 

ob 18. uri 

za zdravje in 
Božje varstvo 

mame 

22. 3. 2019 
PETEK 

17.30 KRIŽEV POT  

 
sv. Lea, 
spokornica 

1 Mz 37,3-4.12-
13.17-28; Ps 
105,16-17.18-
19.20-21; Mt 
21,33-43.45-46 

Kapela ob 7.30 
 

za lepo razumevanje 
med brati in sestrami 

p. Andrej ob 17.00 
za + Jožefa Zelko 

ob 18. uri 

za žive in rajne 
Hočevar in 

Korošak 

23. 3. 2019 
SOBOTA  

 
sv. Rebeka, 
redovnica 

 

Mih 7,14-15.18-
20; Ps 103,1-
4.9-12; Lk 15,1-
3.11-32 

Kapela ob 7.30 
za božje varstvo nečaka 

ob rojstnem dnevu 
 

p. Andrej ob 17.00 
za + Jožefa Zelko 

 

ob 18. uri 

za ozdravitev 
moža – dar 

žene 

24. 3. 2019 
3. POSTNA  
NEDELJA 

8.30 KRIŽEV POT 

 
 
bl. Matt Talbot, 
tretjerednik  

2 Mz 3,1-8.13-
15; Ps 103,1-
2.3-4.6-7.8.11; 
1 Kor 10,1-
6.10-12; Lk 
13,1-9 

ob 9. uri 

za + starše 
Jožeta in Ivanko 

Prosen 
p. Andrej ob 10.00 
za + Jožefa Zelko 

ob 11. uri 

za + Angelco 
Križnik 



2. POSTNA NEDELJA, 17.3. * PAPEŠKA NEDELJA 
»Stojte trdno v Gospodu!« 

nam sporoča apostol Pavel. Vsak človek hrepeni po tem, da ima trden temelj, da 

pokaže stabilnost, ko zapiha nasprotni veter. Pavel je očitno mnenja, da ima tisti, ki 

je v Kristusu, trdni temelj. Ne stoji le na svojih nogah. Stoji v večji resničnosti, 

svojo stabilnost dobiva iz »biti v Kristusu«. Kdor stoji v Kristusu, se ne boji padca. 

Celo padec v smrt ga ne bo iztrgal iz občestva s Kristusom. Kljub vsej bolezni, vsej 

slabosti, vsemu umiranju navkljub lahko trdno stoji v Kristusu. Nihče mu ne bo 

odrekal tega stojišča ali ga spodnesel. Celo če greši, ne bo padel iz Kristusovega 

objema. Poskusi se dobro postaviti: če stojiš preozko, se boš zlahka opotekel. 

Potrebuješ telesno širino, da boš dobro stal. Predstavljaj si, da ne stojiš trdno le na 

zemlji, ampak tudi v Kristusu. To daje tvojemu stanju drugo kvaliteto. Morda čutiš 

novo samozavest, notranjo svobodo. Ni ti treba boječe vztrajati na svojem stojišču. 

Ni se ti treba bati, da bi te potlačilo breme življenje. Tvoje trdnosti v Jezusu ti ne 

more nihče vzeti. Ni se ti treba držati svoje lastne moči, ampak resničnosti Jezusa 

Kristusa, ki ti daje zanesljivo stabilnost. (Po: A. Grün, Veselje bo popolno) 

PONEDELJEK, 18.3. * SMRTNI DAN p. VENDELINA VOŠNJAKA, 

                             frančiškana, (*13.9.1861 + 18.3.1861, božjega služabnika   
Je slovenski svetniški kandidat, frančiškan. Rodil se je 13. 

septembra 1861 v Konovem pri Velenju. 1878 je bil sprejet v 

noviciat frančiškanskega samostana v Zagrebu in dobil redovno ime  

Vendelin.  3. junija 1900 je bila osnovana nova hrvaška 

frančiškanska provinca Svetega Cirila in Metoda s središčem v 

Zagrebu in p. Vendelin je bil izbran za njenega prvega provinciala.  

Do takrat so spadali frančiškanski samostani na Hrvaškem pod eno slovensko in 

dve madžarski frančiškanski provinci. Bil je izredno sposoben in se je odlikoval po 

krepostnem življenju. Umrl je v frančiškanskem samostanu na Kaptolu v Zagrebu 

18. marca 1933. Leta 1963 je bil sprožen postopek za njegovo beatifikacijo. 

           TOREK, 19.3. * SV. JOŽEF, mož Device Marije 

TEDEN DRUŽINE: »MAJHNI KORAKI« 

Med praznikom sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovim 

oznanjenjem (25. marca) tradicionalno obhajamo teden 

družine.Lani so bili v središču zakonci, letos pa družine z 

majhnimi otroki, ki jim je namenjeno prav letošnje  

pastoralno leto. Letošnje geslo je Majhni koraki. Vsaka pot v veri se namreč začenja 

z majhnimi koraki. Prav je, da znamo mladim družinam približati, kateri so ti mali 

koraki, ki jih lahko naredijo sami. Pomembno pa je tudi za vse druge, ki že »hodijo 

v veri«, da pokažejo razumevanje za te prve korake. 

SREDA, 20.3. * PRVI POSTNI VEČER ob 19.30 v Rotundi bl. Elija. Zdravnica Jadranka Vrh 
Jermančič bo spregovorila na temo: Moja srečanja s težko bolnimi. 

 

3. POSTNA NEDELJA, 24.3. * POKORA ODVZAME BOŽJO KAZEN 
 

PONEDELJEK, 25. 3. * MONALDOV VEČER z nadškofom ANTONOM STRESOM ob 19.30 v 
samostanski galeriji. Predstavil bo svoj LEKSIKON FILOZOFIJE. Vabljeni! Povabite še druge! 
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