15. teden
7. 4. 2019
5. POSTNA
TIHA NEDELJA
8.30 KRIŽEV POT

8. 4. 2019
PONEDELJEK

9. 4. 2019
TOREK
10. 4. 2019
SREDA

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Janez
Krstnik de la
Salle,
ustanovitelj
šolskih bratov

sv. Julija,
redovnica

bl.Tomaž
Tolentinski,
manjši brat in
misijonar
Sv. Ezekiel,
prerok

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Iz 43,16-21;
Ps 126,1-6;
Flp 3,8-14; Jn
8,1-11
DanD 13,1-9.1517.19-30.33-62
ali DanD 13,4162; Ps 23,1-6;
Jn 8,1-11 ali
8,12-20

4 Mz 21,4-9;
Ps 102,23.16-18.1921; Jn 8,2130
Dan 3,14-20.9192.95; DanD
3,52-56; Jn
8,31-42

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za Meri in Majdo
p. Andrej ob 10.00
za + Jožefa Zelko

Kapela ob 7.30

za blagoslov,
zdravje in božje
varstvo očeta ob
80 letnici

Kapela ob 7.30

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

ob 19. uri
po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

Kapela ob 7.30

ob 19. uri

po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

za vero in
razumevanje v
družini

sv. Zenon,
škof

Jer 20,10-13;
Ps 18,2-7; Jn
10,31-42

po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

13. 4. 2019
SOBOTA

sv. Hermenegild,
kraljevič in
mučenec

Ezk 37,21-28;
Jer 31,10.1112.13; Jn
11,45-57

po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

14. 4. 2019
6. POSTNA
CVETNA
NEDELJA

sv. Tiburcij,
Valerijan in
Maksim,
mučenci

Iz 50,4-7; Ps 22,89.17-18.19-20.2324; Flp 2,6-11;
(Procesija) Lk
19,28-40; (Pasijon)
Lk 22,14-23,56 ali
23,1-49

PETEK
18.30 KRIŽEV POT

8.30 KRIŽEV POT

ob 20. uri
študentska: p.n.d.

1 Mz 17,3-9;
Ps 105,4-5.67.8-9; Jn
8,51-59

12. 4. 2019

ob 19. uri

za blagoslov in uspeh
pri delu
p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

sv. Stanislav,
škof

11. 4. 2019
ČETRTEK

ob 11. uri
za + Konjevič
Mileta in
starše

Kapela ob 7.30

ob 19. uri

po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
za + Jožefa Zelko

za + Adriano in
zdravje družine

Kapela ob 7.30

ob 19. uri
za + Angelo in
Emila

Kapela ob 7.30

ob 9. uri
za Lavro in njene
spomin:
za + Nives Rojc
p. Andrej ob 10.00
za + Jožefa Zelko

ob 19. uri
za + Liljano
Peroša

ob 11. uri
po osebnem
namenu

5. POSTNA - TIHA NEDELJA, 7.4. * GREŠNIK NE SME OBSOJATI GREŠNIKA
KRIŽEV POT PO KOPRSKIH ULICAH, 7.4. Začetek ob 17.00 pri sv. Ani.
RADIJSKI MISIJON od 7.4. do 13.4. na Radiu Ognjišče
ob 8.00 Svetovalnica,
ob 10.15 Drugi pogled,
ob 17.00 osrednji Misijonski nagovor,
ob 19.00 prenos Svete maše iz
frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani, pri kateri sodelujejo misijonarji in
različne mladinske glasbene skupine (Alfa in Omega, Tvoj glas, MPP, Stična bend in SPES),
zvečer ob 20.00 pa bo vsak dan misijona še Pogovor v živo z misijonarjem ter
katoliško mladino in vami,
vsak dan bo med 17.00 in 19.00 na voljo tudi duhovnik za osebni pogovor po
telefonu.

Pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred
menoj, ter tečem proti cilju ... Flp 3,13-14
Koliko ljudi, tudi mladih, živi z obrazom obrnjenim nazaj! To je
najboljši način, da zapademo v nostalgijo, ki pristriže peruti, v
depresijo, v nesmisel. Koliko ljudi, zlasti mladih, živi z obrazom
obrnjenim v prihodnost. Toda ne tečejo proti cilju!
To je najboljši način, da zamenjujemo sanje z resničnostjo, da zapademo v
ujetništvo različnih vrst bega od resničnosti, da ne maramo sedanjosti in potonemo
v nezadovoljnost in naveličanost. Da bi nam bilo življenje lepo, da bi živeli
ustvarjalno, dejavno in delavno, je treba pozabiti preteklost – tudi bližnjo preteklost,
tudi včerajšnji dan – se iztegovati proti prihodnosti in teči v sedanjosti; kajti svoj
cilj lahko dosežemo samo s sedanjostjo, z danes, s katerim se spoprijemamo s
prizadevnostjo, dinamičnostjo, in treba je tudi teči. Za tako življenje pa je treba
imeti kakšen cilj, kakšno temeljno izbiro, ki bo dajala vsem drugim izbiram
enotnost in trdnost in je nikoli ne bo mogla izpodriniti ali potisniti v drugi plan
nobena druga izbira. Tak cilj je lahko samo Jezus Kristus. (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj)
ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL?
Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil, Zakaj si se oddaljil od mene?

Zakaj mi ne pomagaš, ali ne slišiš, ko vpijem od bolečine?

Prim. Ps 22

»Jezusov klic na križu ni kakršen koli krik zapuščenosti. Jezus moli veliki
psalm trpečega Izraela. S tem sprejema vase celotno stisko ne samo Izraela, ampak tudi vseh
ljudi tega sveta, ki trpijo zaradi skritosti Boga. Jezus prinaša pred srce Boga samega krik
stiske sveta, ki ga muči odsotnost Boga. Jezus se istoveti s trpečim Izraelom, s človeštvom, ki
trpi zaradi skrivnostne nedojemljivosti Boga. Jezus sprejema vase kričanje človeštva, njegovo
stisko, vso njegovo nebogljenost in jo s tem hkrati preoblikuje.« (po: Benedikt XVI.)
Vzemimo si v teh postnih dneh čas in tudi mi v molitvi premišljujemo s psalmistom, da bomo
lažje doživljali skrivnost vstajenja. (Youcat, Molitvenik za mlade)

Kar je bolečina za telo, to je za dušo občutek nezadovoljstva. Tako kot telesna bolečina opozarja, da
je nekaj narobe s telesom, nas ta občutek nezadovoljstva opozarja, da v duši nekaj ni v redu.
(Ivan Golub)

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA, 14.4. *

PONIŽAL SE JE, ZATO GA JE BOG POVZDIGNIL

