6. teden
3. 2. 2019
4. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Blaž, škof in
mučenec

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Jer 1,4-5.17-19;
Ps 71,1-2.3-4.56.15.17; 1 Kor
12,31-13,13

SVETE MAŠE
ob 9. uri
v zahvalo ob 30.
obletnici poroke
p. Andrej ob 10.00
za + Rada Kokarja

ob 11. uri
za Ano in
Benedikta in
sorodnike

Heb 11,32-40;
Ps
31,20.21.22.23.
24; Mr 5,1-20

Kapela ob 7.30

PONEDELJEK

sv. Jožef
Leoniški,
kapucin

5. 2. 2019
TOREK

sv. Agata,
devica in
mučenka

Heb 12,1-4; Ps
22,26-28.3032; Mr 5,21-43

Kapela ob 7.30

ob 18. uri

za + Albino in
Jožeta Miklavčič

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

sv. Peter
Krstnik, Pavel
Miki in tovariši,
mučenci

Heb 12,4-7.1115; Ps 103,12.13-14.17-18;
Mr 6,1-6

Kapela ob 7.30

sv. Koleta,
klarisa

Heb 12,1819.22-24; Ps
48,2-4.9-11; Mr
6,7-13

sv. Hieronim
Emiliani, somask
(Družba
služabnikov
revnih)

Heb 13,1-8; Ps
27,1.3.5.8-9;
Mr 6,14-29

sv. Apolinija,
devica in
mučenka

Heb 13,1517.20-21; Ps
23,1-6; Mr
6,30-34

sv. Sholastika,
redovnica
Bl. Alojzij
Stepinac, škof in
mučenec

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

4. 2. 2019

6. 2. 2019
SREDA
7. 2. 2019
ČETRTEK
8. 2. 2019
PETEK
9. 2. 2019

SOBOTA
10. 2. 2019
5. NEDELJA
MED LETOM

po namenu
Pavlota iz Krkavč
p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

za + Antona in
Marijo ter Antona
Žigante
p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

Kapela ob 7.30
v čast Sv. Duhu za
Matejo
p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
(Kerubina)
Gorenca
p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

Kapela ob 7.30
za dobrotnike in
samostansko družino
p. Andrej ob 17.00
za + Rada Kokarja

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

ob 18. uri
za + Lucijana
Žigante

ob 18. uri
v zahvalo za
prejete milosti in
božje varstvo

ob 18. uri
za + Angelo in
Emila

ob 18. uri
v čast Jezusovi
krvi za
spreobrnjenje in
očiščenje

ob 18. uri
za zdravje in
Marijino varstvo
hčerke in vnukov

ob 11. uri
za + starše
Brajda

4. NEDELJA MED LETOM, 3.2. * BLAGOSLOV SV. BLAŽA
BLAGOSLOV SV. BLAŽA ob 9.00 in 11.00

»Večkrat prosimo tega ali onega svetnika ali svetnico, naj nam pri
Bogu izprosi zdravje ali pomoč v raznih nesrečah. Tako se tudi
zatekamo k sv. Blažu, naj nas reši bolezni v grlu in vsakega drugega zla.«
Kaj so blagoslovi?
Blažev blagoslov je eden od mnogih blagoslovov, ki jih deli Cerkev
ob različnih priložnostih in za razne namene. Blagoslovi spadajo k zakramentalom,
to je k »svetim znamenjem, ki nekako posnemajo zakramente ter označujejo
predvsem duhovne učinke, katere zaradi priprošnje Cerkve po njih tudi prejemamo«
(B 60).
Z blagoslovi Cerkev prosi Boga, da bi osebi ali reči podelil kako dobroto. Seveda je
blagoslovitev reči (predmeta) končno vedno namenjena blagru človeka, ki tisto
stvar uporablja, navsezadnje njegovemu večnemu blagru. Večkrat se Cerkev pri
svoji blagoslovitveni molitvi opira tudi na priprošnjo kakega svetnika, ki ima to ali
ono zvezo z dobroto, katero hoče Cerkev z blagoslovom izprositi. (Dr. A. Strle)

Lurška devetdnevnica: Pridite!
»Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal;
preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil,
te postavil za preroka narodom.« Jer 1,5
Ne samo Jeremija, vsak izmed nas je Božja zamisel! Rad bi, da bi to vedeli vsi:
invalidi, ljudje, ki v življenju niso uspeli, kronični bolniki, zaporniki, brezdomci,
otroci, ki so prikrajšani za ljubezen, zapuščeni ostareli ljudje, prostitutke, ljudje z
roba družbe, mladi, ki mislijo na samomor, premožni ljudje, ki so se izgubili v
kokainu. Vsi. S stališča Boga se nihče ne rodi slučajno. Nihče se ne rodi po pomoti.
Nihče se ne rodi zaman. Za vsakega človeka ima Bog pomembno zamisel. Osebna
svoboda lahko nasprotuje Božjemu načrtu. Jeremija bi lahko zavrnil poslanstvo in
ne bi hotel biti prerok.
Človeška hudobija in negativne okoliščine, ki jih povzroča zlo, lahko omejujejo in
zakrivajo veličino in lepoto Božjega načrta.Toda nič ne more izničiti zamisli Boga,
ki nas je priklical iz niča v življenje. Takšni, kakršni smo: omejeni in minljivi,
otroci ali ostareli, zdravi ali bolni, bogati ali revni, lepi ali grdi, uspešni ali
neuspešni, zamisel Boga, ki nas je ustvaril, nas dela velike. Povejte to ljudem, ki so
izgubili zaupanje, ki obupujejo, ki so resignirani: »Kljub vsemu smo zaklad.« Če je
skrit, je naša naloga, da ga razkrijemo v vsem njegovem sijaju. (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)
ČETRTEK, 7.2. * SREČANJE FSR – OFS ob 18.30

Trenutek potrpežljivosti nas lahko obvaruje velike nesreče, trenutek nepotrpežljivosti
nam lahko uniči vse življenje. (kitajska modrost)
Resnica je kot olje: zmeraj priplava na vrh. (španski pregovor)
ANIN DOM

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

ANIN DOM
Krovci so streho pokrili, kleparji nadaljujejo z delom, pravtako zidarji, mizarji, kamnoseki.
Hvala Vam za vsak vaš dar! Bog Vam povrni!

