
 

19. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

5. 5. 2019 

3. 

VELIKONOČNA 

NEDELJA 

 

sv. Angel, 
karmeličan  
in mučenec 

Apd 5,27-32.40-

41; Ps 30,2.4-

6.11-13; Raz 

5,11-14; Jn 

21,1-19 ali 21,1-

14 

ob 9. uri 
za + Terezo in Antona 
Ladič ter brata Zelenka 

 

p. Andrej ob 10.00 

po namenu darovalca 

ob 11. uri 

za + Ivana 
Urbana 

6. 5. 2019 
PONEDELJEK 

 

sv. Dominik 
Savio, dijak 

Apd 6,8-15; 
Ps 119,23-
24.26-27.29-
30; Jn 6,22-29 

Kapela ob 7.30 
za + p. Hieronima Žvegliča 

in p. Huga Delčnjaka 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

ob 19. uri 

za zdravje 

7. 5. 2019 
TOREK 

 

 
 
sv. Gizela, 
opatinja 

 
Apd 7,51-8,1; 
Ps 31,3-4.6-
7.8.17.21; Jn 
6,30-35 

 

 

Kapela ob 7.30 
po namenu darovalca 

 

p. Andrej ob 18.00 
za + p. Hieronima Žvegliča 

in p. Huga Delčnjaka 

ob 19. uri 
v čast sv. Antonu Pad. 
za zdravje družine ter 
spreobrnenje očeta in 

sinov 
 

ob 20. uri 
študentska: p.n.d. 

 
8. 5. 2019 

SREDA 

 
 

sv. Bonifacij 
IV., papež 

 
Apd 8,1-8; Ps 
66,1-3.4-5.6-
7; Jn 6,35-40 

Kapela ob 7.30 
za uspešno 

okrevanje svakinje 
p. Andrej ob 18.00 

po namenu darovalca 

 
ob 19. uri 

za + Čebokl 

9. 5. 2019 
ČETRTEK 

sv. Katarina 
Bolonjska, 
umetnica, 
izobraženka, 
devica, klarisa, 
opatinja, mistikinja 

 

Apd 8,26-40; 
Ps 66,8-9.16-
17.20; Jn 
6,44-51 

Kapela ob 7.30 
za blagoslov v 

zakonu 
p. Andrej ob 18.00 

za Elizabeto in Florjana 

 

ob 19. uri 

za + Tino in 
Marčela Palčič 

10. 5. 2019 
PETEK 

 

 
 

sv. Job, 
spokornik 

 

Apd 9,1-20; 
Ps 117,1.2; Jn 

6,52-59 

Kapela ob 7.30 
za + očeta Vasota 
p. Andrej ob 18.00 

po namenu darovalca 

ob 19.uri 
v čast Sv. Duhu za 

razsvetljenje 
družine Štrekelj 

11. 5. 2019 
SOBOTA 

 
sv. Estela 
(Zvezdana), 
mučenka 
Marija, Mati in 
Kraljica na Vejni 

 

Apd 9,31-42; 
Ps 116,12-17; 
Jn 6,60-69 

Kapela ob 7.30 
v zahvalo in za 

blagoslov zakona 
 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

ob 10. uri 
za + Katarino Rožnik, 

roj. Piško, Kristino 
Okretič, roj. Rožnik in 
p. Rogerija Rožnika 

 

ob 19. uri 
za + Rozo in Arturja 

Bevk 

12. 5. 2019 

4. VEL. - NEDELJA 

DUHOVNIH 

POKLICEV 

 

sv. Leopold 
Mandić, 
kapucin 

 

Apd 13,14.43-
52; Ps 100,1-
2.3.5; Raz 
7,9.14-17; Jn 
10,27-30 

ob 9. uri 

za + Franca Grlj 
 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu darovalca 

ob 11. uri 

za zdravje in 
Marijino varstvo 

sina 
 

 



3. VELIKONONOČNA NEDELJA, 5.5. * ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 
 

NabNedeljska nabirka je za novo zakristijo, pripravljalnico cvetja in shrambi. Hvala! 

Geslo: »OD VIDNEGA K NEVIDNEMU« 

V tednu molitve naj bo živo in čim bolj zavzeto »poklicno« 
dogajanje predvsem v naših družinah, v župnijah, v skupinah, kjer 

delujemo ... Molímo in vabimo k molitvi, poživímo svojo poklicanost, 
pričujmo in vabímo k pričevanju življenja, poskrbímo za poglobljeno 

katehezo ... Naša zavzetost za nove duhovniške, diakonske, 
redovniške in misijonarske poklice naj postane nalezljiva! 

Sprejetje te obljube seveda zahteva pogum, da tvegamo in naredimo izbiro. 
Prvi učenci, ki so začutili Njegov klic, da sodelujejo pri nečem večjem, "so 
takoj pustili mreže in šli za njim" (Mr 1,18). Odgovoriti na Gospodov klic 
pomeni povsem zastaviti samega sebe in se soočiti z velikim izzivom. 

Pomeni biti pripravljen zapustiti vse, kar nas hoče priklepati na našo malo barko in 
nam preprečiti, da bi naredili dokončno izbiro. Poklicani smo, da smo drzni in 

odločni pri iskanju Božjega načrta za svoje življenje. Ko zremo »ocean« poklica, se 
ne moremo zadovoljiti s popravljanjem svojih mrež na ladji, ki nam daje varnost, 

temveč moramo zaupati Gospodovi obljubi. 
In vendar ni večjega veselja, kakor da nekdo tvega življenje za Gospoda! Zlasti 

vam, mladi, želim povedati: ne bodite gluhi za Gospodov klic! Če vas On kliče, da 
hodite za Njim, ne povlecite vesel v čoln, temveč mu zaupajte. Ne dovolite, da vas 
okuži strah, ki nas hromi pred visokimi vrhovi, ki nam jih Gospod predlaga. Vedno 

se spominjajte, da tistim, ki zapustijo mreže in čoln, da bi mu sledili, Gospod 
obljublja radost novega življenja, ki napolnjuje srce in poživlja njihovo potovanje (iz 

papeževe poslanice za duhovne poklice 2019) 
Dobri Jezus, Dobri pastir! Daroval si svoje življenje, da bi ga vsi imeli v izobilju. Podari moč in 

pogum fantom in dekletom, ki jih kličeš v svojo službo. Razsvetljuj jih s Svetim Duhom pri 
njihovih odločitvah, pomagaj jim v težavah, ohranjaj njihovo zvestobo, da bodo pogumno in 

velikodušno zmogli iti za teboj v duhovniškem, redovniškem ali misijonarskem poklicu. Marija, 
Jezusova in naša mati, pomagaj staršem, da bodo z veseljem podpirali odločitve svojih otrok v 

hoji za Tvojim Sinom in tako v veselju in ljubezni vršili svoje poslanstvo. Amen. 

SOBOTA, 11.5. * SPOMINSKI DAN frančiškana p. ROGERIJA ROŽNIKA – 

p. Ruggerio Rosini ob 10.00 
rojen 24.1.1913 v Zanigradu 

vstop k frančiškanom 1925 

duhovniško posvečenje 3.7.1938 

nova maša 17.7.1938 v Predloki 

umrl 11.12.1998 v Motta di Livenzi pri Benetkah 

ob 10.00 sv. maša: prof. dr. p. Viktor Papež, po maši blagoslovitev spominske plošče 

ob 11.00: kratka predstavitev p. Rogerija Rožnika OFM 

mag. Eda Okretič Salmič: predstavitev življenja in dela p. Rogerija 

prof. dr. p. Viktor Papež: p. Rogerij kot frančiškan 

dr. Primož Krečič: p. Rogerij kot skotist 

dr. Bojan Ravbar: srečanja s p. Rogerijem 
Ob  

Ob 19.00 spominski dan sv. Aleksandra I. papeža, 3. sozavetnika stare koprske škofije 
 

4. VELIKONOČNA – NEDELJA DUHOVNIH POKLICEV, 12.5. 


