18. teden
28. 4. 2019
BELA
NEDELJABOŽJEGA

GODOVI
IN PRAZNIKI

bl. Lukezij in
Buonadonna,
tretjerednika

USMILJENJA

sv. Katarina

29. 4. 2019
PONEDELJEK

30. 4. 2019
TOREK

1. 5. 2019
SREDA
2. 5. 2019
ČETRTEK
3. 5. 2019
PRVI PETEK
4. 5. 2019
PRVA
SOBOTA
5. 5. 2019
3.
VELIKONOČNA
NEDELJA

Sienska, devica
in cerkvena
učiteljica,
sozavetnica
Evrope

sv. Jožef
Kotolengo,
duhovnik in
redovnik

sv. Jožef
Delavec
sv. Atanazij,
škof in cerkveni
učitelj

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Apd 5,12-16; Ps
118,2-4.1315.22-24; Raz
1,9-11.1213.17-19; Jn
20,19-31

1 Jn 1,5-10;
2,1-2; Ps
45,11-12.1417; Mt 25,113
Apd 4,32-37;
Ps 93,1-2.5;
Jn 3,7-15

Kapela ob 7.30
za + p. Hieronima
Žvegliča
p. Andrej ob 10.00
ob ponovitvi zaobljub

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00

za + p. Hieronima
Žvegliča

Apd 5,27-33;
Ps 34,2.9.1718.19-20; Jn
3,31-36

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

sv. Florijan
(Cvetko),

Apd 6,1-7; Ps
33,1-2.45.18-19; Jn
6,16-21

redovnik in
mučenec

p. Andrej ob 10.00
po namenu darovalca

p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

1 Kor 15,1-8;
Ps 19,2-5; Jn
14,6-14

sv. Angel,

ob 9. uri
za + mamo
Angelo Križnik

1 Mz 1,26-31;
2,1-3 ali Kol
3,14-15.17.2324; Ps 89,24.12-16; Mt
13,54-58

sv. Filip in
Jakob, apostola

mučenec

SVETE MAŠE

Apd 5,27-32.4041; Ps 30,2.46.11-13; Raz
5,11-14; Jn
21,1-19 ali 21,114

ob 9. uri
v čast Svetemu
Duhu

Kapela ob 7.30

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

Kapela ob 7.30
za dobrotnike in
samostansko družino
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

ob 9. uri
za + Terezo in Antona
Ladič ter brata Zelenka
p. Andrej ob 10.00
po namenu darovalca

ob 11. uri
za zdravje in
Marijino
varstvo Matija
ob 19. uri
za + Milana
Krošlja
ob 19. uri
v čast sv. Antonu Pad.
za zdravje družine ter
spreobrnenje očeta in
sinov

ob 20. uri
študentska: p.n.d.

ob 11. uri
po namenu
darovalca

ob 19. uri
v čast sv. Ani in
Joahimu za srečen
razplet prometne
nesreče sina

ob 19.uri
v čast sv. Ignaciju
Antiohijskemu za
sinovo zdravje in
božjo pomoč

ob 19. uri
za posvečene
Jezusovemu in
Marijinemu Srcu in
častilce prvih sobot

ob 11. uri
za + Ivana
Urbana

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, 28.4.

Nedelja Božjega usmiljenja
Sv. papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila leta 2000, na
nedeljo po veliki noči razglasil poljsko redovnico Favstino
Kowalsko za svetnico ter ob tej priložnosti določil, da se bo prva
nedelja po veliki noči »odslej v vsej Cerkvi imenovala nedelja
Božjega usmiljenja.« Papež se je pri tem oprl na javno razodetje,
posebej na Božjo besedo te nedelje, ki nazorno govori o Božjem
usmiljenju, povod pa je bilo Jezusovo razodetje sestri Favstini: »Hči moja, govori
vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega
usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel
polnost svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel sveto
obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne
boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega
usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči. Povej ranjenim ljudem, da
se morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu in dal jim bom svoj mir. Preden
pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje
usmiljenje, se sam obsodi.« Povezanost praznika Božjega usmiljenja in bele
nedelje kaže na simbol zveze med zakramentom svetega krsta, velikonočno
skrivnostjo odrešenja in Božjim usmiljenjem. S prejemom zakramenta krsta so pri
novokrščenemu odpuščeni in očiščeni vsi grehi, kar predstavlja razsežnost sprave
med Bogom in človekom.

(E. Kapellari, Sveta znamenja v bogoslužju in vsakdanjosti)

ŠMARNIČNA POBOŽNOST ob 7.30 in 19.00
Gregor Čušin: Moj mali besednjak od A do Ž
Duhovita razmišljanja o življenju. Po geslih zbrana v naslov Moj
mali besednjak od Ž do A, na duhovit in domiseln način spodbujajo
k razmisleku o življenju. Zato da bi živeli prav, da bi bilo življenje na
prvem mestu, je treba včasih naše spiske in sezname, naše načrte
obrniti na glavo. In posledično vse od A do Ž postane od Ž do A. Življenje je v
svojem bistvu vedno in nujno na začetku. Z življenjem se začne.
Avtor na nekoliko nenavaden, drugačen način razmišlja o življenju, kako ga živeti kot kristjan
– v odnosu do sebe, do drugih in tudi v odnosu do Boga. Nevsiljivo podaja številne vrednote,
ki jih sodoben način življenja pogosto prezira in nanje pozablja, in razmišlja o tem, kako
načrtovati svoje življenje, da bo kot drevo, ki ima korenine v nebesih, krošnjo pa (še)
prepuščeno vremenu na zemlji. Na sodobnost pogleda skozi oči svetopisemskih besedil,
oseb in njihovih dejanj ter opozarja na živost svetopisemskega sporočila. Bralcu, ki si želi čim
bolj polno živeti krščanstvo tukaj in zdaj, ta besedila dajejo navdih za osvežujoč pogled na
krščansko držo v sodobnosti.

ČETRTEK, 2.5. * SREČANJE FSR – OFS OB 19.30
PRVI PETEK, 3.5. in PRVA SOBOTA, 4.5.
Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo
začela na prvi petek, 3. maja, po maši ob 19.00 V soboto, 4. maja bomo molitev
sklenili s prvosobotno pobožnostjo in molitvijo za duhovne poklice ob 18.00 ter
petimi litanijami Matere Božje in mašo ob 19. 00. Med sv. mašo bo obnovitev
posvetitve Jezusovemu in Marijinemu Srcu.
3. VELIKONONOČNA NEDELJA, 5.5. * ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE

