7. teden
12.2.2017
6. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Evlahija,
mučenka

PONEDELJEK

bl. Kristina
Spoletska,
vdova in
tretjerednica

14.2.2017
TOREK

sv. Valentin
duhovnik in
mučenec

15.2.2017
SREDA

sv. Klavdij La
Colombiere,
jezuitski
duhovnik

16.2.2017
ČETRTEK

13.2.2017

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Sir 15,15-20; Ps
119,1-2.4-5.1718.33-34; 1 Kor
2,6-10; Mt
5,17-37
1 Mz 4,1-15.25;
Ps 50,1.8.1617.20-21; Mr
8,11-13

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Leona
Vadnov

ob 11.uri
za + Bevk

Kapela ob 7,30
za + Korošak,
Križan in
Hočevar

ob 18.uri
za + Daus
ob 18.uri

1 Mz 6,5-8;7,15.10; Ps 29,14.9-10; Mr
8,14-21

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

1 Mz 8,6-13.2022; Ps 116,1213.14-15.1819; Mr 8,22-26

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

ob 18.uri
za + Eleonoro
in Milana
Kerševan

bl. Julijana
Koprska,
servitska
tretjerednica

1 Mz 9,1-13; Ps
102,16-18.1921.29.22-23; Mr
8,27-33

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

ob 18.uri
za + Roko
Žigante

17.2.2017
PETEK

Sedem
sv.ustanovitelj
ev servitov

1 Mz 11,1-9; Ps
33,10-11.1213.14-15; Mr
8,34-9,1

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

ob 18.uri
za +
Zvonimirja

18.2.2017
SOBOTA

bl.Frančišek
Regis Clet,
lazarist,
duhovnik in
mučenec

Heb 11,1-7; Ps
145,2-3.4-5.1011; Mr 9,2-13

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

ob 18.uri
za zdravje in
božje varstvo

za + Marijo
Srnel
ob 9. uri
po namenu: za
vnuka za pravo
odločitev

ob 11.uri
za + Benedikta
in Ane Pribac
in pokojne

19.2.2017
7. NEDELJA
MED LETOM

sv. Konrad
Piačenski,
tretjerednik

3 Mz 19,1-2.1718; Ps 103,12.3-4.8.10.1213; 1 Kor 3,1623; Mt 5,38-48

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

6. NEDELJA MED LETOM, 12.2. * JEZUS DOPOLNJUJE POSTAVO
Gospod Jezus, prepolni smo farizejske pravičnosti,
ko se spotikamo nad sočlovekom, poveličujemo pa
svoje zasluge. Prehitro prisegamo zvestobo, potem
pa te po malem izdajajmo, ker ne držimo dane
besede. Zvestobo ti prisegamo, kadar smo v stiskah,
brž pa, ko nam gre dobro, postanemo sami sebi zadostni. Kako da nas
moreš ljubiti, izdajalske in nezveste, in nas imeti za svoje brate? Bodi
zahvaljen za odpuščanje, s katerim nas posvečuješ. Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh
TOREK, 14. 2. * VALENTIN (ZDRAVKO), mučenec
Cerkev se spominja dveh svetnikov s tem imenom. Oba sta rimska
mučenca. Bila sta mučena leta 268 v času vladanja cesarja
Klavdija Gotskega (268–270). Obema so odsekali glavo. Najprej
rimskemu duhovniku leta 269. Drugemu Valentinu, ki je bil škof v
Terniju, pa pet let kasneje. Nič torej ne povezuje teh dveh
svetnikov z dnevom zaljubljenih, kakor se ta dan praznuje.
Poznavalci pravijo, da ta običaj izvira najverjetneje iz srednjega
veka iz anglosaksonskih krajev. Nastal naj bi zaradi tega, ker se okoli 13. ali 14.
začnejo kazati prva znamenja pomladi, ptice se začnejo pariti in delati svoja
gnezda.
Neredko sem pod vtisom, da množica zakonov prehitro odneha. Kot je znano, pride
prej ali slej do kriz. Novo mine. Sanje počijo kot milni mehurčki. Pride do razočaranj.
Postane neznosno. Človek želi zbežati. Mnogo ljudi ima danes ločitev za očitno rešitev.
Ločitev je beg drug pred drugim. V zakonu je toliko nepričakovanih težav, toliko
nepredvidljivih situacij. Če ima človek ločitev za možnost, bo prej ali slej našel razlog
zanjo. Ne pomisli prehitro na ločitev, pomisli tudi na to, kako ustvariti novo
obojestransko povezanost. Ne na podlagi tega, da je partner tako občudovanja
vreden, tako ljubek, nežen ali tako prijeten, močan in dobro razpoložen, ampak ker
imaš trdno voljo, da se spet posvetiš partnerju, da se z njim pomiriš in greš skupaj z
njim naprej. In potem se lahko zgodi čudež. Vse, kar si mislil, da je izgubljeno, pride
spet veliko bogatejše in veliko globlje. Partnerja lahko imaš spet rad. Pride celo dan,
ko se boš veselil, da sta prebrodila krizo. Zato ne odnehaj prehitro. Po: P. Bosmans, V tebi je sreča

Ljubezen je ljubezen le, če zna tudi umreti. Če »vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse
prestane« (1 Kor 13,7). Potem »nikoli ne mine!« (1 Kor 13,8). Ljubezen nima urnika in
uradnih ur. Napisa na vratih »od-do«, ker dela non-stop. Ljubezen ne prešteva nadur in
nočnih ur. Ljubezen nima nedeljskega voznega reda. Ker je za ljubezen vsak dan –
nedelja. Sicer ni ljubezen. (G. Čušin)
7. NEDELJA MED LETOM, 19.2. * KRISTUS NAROČA LJUBITI SOVRAŽNIKE
Ob 15.00 bo sv. maša za zaročence in zakonce v Črnem Kalu. Maševal bo škof
Metod Pirih.

