GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

15.1.2017
2. NEDELJA
MED LETOM

Absalom,
koprski škof

Iz 49,3.5-6;
Ps 40,2.4.7-10;
1 Kor 1,1-3;
Jn 1,29-34

16.1.2017
PONEDELJEK

Berard in
drugi maroški
mučenci

Heb 5,1-10;
Ps 110,1.2.3.4;
Mr 2,18-22

Kapela ob 7,30

17.1.2017
TOREK

Sv. Anton,
puščavnik,
Opat

Heb 6,10-20; Ps
111,1-2.4-5.910; Mr 2,23-28

Kapela ob 7,30

18.1.2017
SREDA

Marjeta
Ogrska,
kneginja

Heb 7,1-3.1517; Ps 110,
1.2.3.4;
Mr 3,1-6

19.1.2017
ČETRTEK

b.sl. Friderik
Irenej Baraga

Heb 7,25-8,6;
Ps 40,7-10.17;
Mr 3,7-12

PETEK

Sebastjan
(Boštjan)
Mučenec

Heb 8,6-13;
Ps 85,8.10.1112.13-14;
Mr 3,13-19

21.1.2017
SOBOTA

Sv. Neža
(Agnes,Janja)
devica, muč.

Heb 9,2-3.1114; Ps 47,2-3.67.8-9;
Mr 3,20-21

22.1.2017
3. NEDELJA
MED LETOM

Laura Vicuna
devica

Iz 8,23-9,3; Ps
27,1.4.13-14; 1
Kor 1,10-13.17;
Mt 4,12-23

3. teden

SVETE MAŠE
Kapela ob 7,00

20.1.2017

Po namenu darovalca

ob 9. uri

v zahvalo za službo in
prošnjo za uspešno
delo

po namenu

v zahvalo

Kapela ob 7,30

v čast MB v zahvalo in
za blagoslov

Kapela ob 7,30

Ob 11. uri

v dober namen

ob 18.uri

za pokojne v družini

ob 18.uri
v čast sv. Antonu Pad.
za zdravje družine ter
spreobrnjenje očeta in
sinov

ob 18.uri

za božje varstvo
in zdravje

ob 18.uri

po namenu

za srečen porod

Kapela ob 7,30

po namenu darovalca

za + Aleša Rojca,
Vladimirja Dobrilo in
Frančiško

Kapela ob 7,30

ob 18. uri

za + Valerijo Šorgo

Kapela ob 7,00
po namenu darovalca

ob 9. uri

za + Alojza Štolfo

ob 18.uri

po namenu

Ob 11. uri
za zdravje v družini

NEDELJA 15 JANUAR 2017, 2. nedelja med letom
Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh
sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel:
Za menoj pride mož, ki je pred menoj;
zakaj bil je prej ko jaz. In jaz ga nisem
poznal; toda da se Izraelu razodene,
zato sem jaz prišel in z vodo
krščuje.«(Jn 1, 29-23).
V prispodobi jagnjeta je očitno, da nam
je Bog pripravljen odvzeti naše breme,
če smo ga pripravljeni odložiti. »Jagnje
božje, ki odjemlješ grehe sveta«, tako
beremo v današnjem evangeliju in tako
molimo pri maši pri evharistični molitvi, preden pristopimo k obhajilu. Jagnje, ki je
zaradi svoje krotkosti tudi najbolj priljubljena žival na Bližnjem vzhodu, je
svetopisemska podoba za odrešujočo moč Božje ljubezni, pred katero se ne moremo
ubraniti in ki ne premaga zla na svetu z uničenjem, temveč z preobrazbo.
PONEDELJEK, 16. JANUAR: VEČER ZA ZAKONCE:
LJUBEZEN IN SVOBODA
Svoboda v odnosu pomeni, da lahko čutim, kar čutim, da to kar čutim; lahko povem;
da svoje potrebe in mnenja lahko izrazim in da zmorem v enaki meri biti odprt tudi
za svet drugega (moža/žene). Večer ne temelji na skupinski dinamiki in ni potrebno
govoriti pred drugimi. Smiselno je, da na večer prideta oba.
Monaldova dvorana, ob 19. uri.
SREDA, 18. JANUAR:
TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV

Sprava – Kristusova ljubezen nas priganja
Letošnja molitvena osmina za edinost (18.1. –
25.1.2017) ima poseben značaj, saj mineva petsto let
od začetka reformacije v Nemčiji (1517). Ta
dogodek je močno zaznamoval vso evropsko,
svetovno in tudi slovensko zgodovino in kulturo. V
prejšnjih časih se katoličani takšnih obletnic nismo
bili vajeni spominjati, saj so se obhajale v duhu
ostrih kritik in očitkov na obeh straneh. Letos se
prvič obhaja v ekumenskem in molitvenem duhu. Tako je želel papež Benedikt XVI.
PAPEŽ FRANČIŠEK JE POVEDAL:

da je v Buenos Airesu pogosto naletel na vedeževalce, ki so ljudem brali z
dlani ali jim vedeževali iz kart, ti pa so jim za to drago plačali. »Plačaš jim, da
te hvalijo in ti dajo lažno upanje,« kar je po papeževih besedah »neumnost«.
To je malik, pri katerem se kupuje lažna upanja. Mi pa se zanašamo na
»zastonjsko upanje, ki nam ga je dal Jezus Kristus, zastonj je dal življenje za
nas«.

