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3. VELIKONOČNA

NEDELJA

11.4.2016
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

Sv. Domnij
(Domen), škof
in mučenec

Sv. Stanislav,
škof in
mučenec

BOGOSLUŽNO BRANJE
Apd 5,27-32.4041; Ps 30,2.46.11-13; Raz
5,11-14; Jn 21,119 ali 21,1-14
Apd 6,8-15; Ps
119,23-24.2627.29-30; Jn
6,22-29

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Verjankota
Kozlovič in +
Černac

ob 11.uri
za + Ano Fičur

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

ob 18.uri
za + Ano Fičur
ob 18.uri

12.4.2016
TOREK

Sv. Zenon
Veronski, škof

Apd 7,51-8,1; Ps
31,3-4.67.8.17.21; Jn
6,30-35

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

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

13.4.2016
SREDA

Sv. Martin I.,
papež in
mučenec

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

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za zdravje in
božje varstvo

14.4.2016
ČETRTEK

Sv. Lidvina,
devica

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

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za zdravje Janje
in Anice

Sv. Helena
(Jelica)
Alzaška,
kneginja

Apd 9,1-20; Ps
117,1.2; Jn 6,5259

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za + družino
Maršič in Jožeta

Sv. Bernardka

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

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

ob 18.uri
za + Ano Fičur

ob 9. uri
za zdravje in
božje varstvo v
družini ter
povrnitev

ob 11.uri
za + Ano Fičur

15.4.2016
PETEK
16.4.2016
SOBOTA
17.4.2016
4. VELIKONOČNA

NEDELJA
DOBREGA
PASTIRJA

Lurška,
devica
Sv. Robert,
opat

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

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 10.3. * ZAČETEK TEDNA ZA DUHOVNE POKLICE
od 10. do 17.aprila

»CERKEV, MATI POKLICEV«
POKLICI SO DAR BOŽJEGA USMILJENJA
Pred nami je 53. svetovni molitveni dan za duhovne poklice. S
hvaležnostjo se oziramo v zgodovino. Pred 53 leti je papež Pavel VI.
po radiu ves svet povabil k prvemu svetovnemu molitvenemu dnevu,
ki je bil 11. aprila 1964. Prve papeževe besede so bile iz Matejevega
evangelija. Ponovil je Jezusove besede: »Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje
delavce na svojo žetev« (9,38). Papež je ves svet prosil, naj molitev doseže družine,
župnije, redovne skupnosti, bolnišnice in šole, da bodo »poklicani« z veseljem
odgovorili na Božji klic.Po tolikih letih se zopet z veseljem pripravljamo na
molitveni dan in z zanosom beremo poslanico papeža Frančiška, ki jo je naslovil
»Cerkev, mati poklicev«. Pretresljive so papeževe besede, ko pravi, da so poklici
»dar Božjega usmiljenja«. Te besede toliko bolj odmevajo letos, ko navdušeno
praznujemo izredno sveto leto usmiljenja. Papeževe besede so balzam, ki nas tolaži,
da bo Božje usmiljenje tudi danes med nami bogato rosilo duhovne poklice.
V naši cerkvi bomo vsako jutro ob 7,30 in vsak večer ob 18.00, pri sv.maši, molili
za duhovne poklice. Pridružite se nam!
Iz Poslanice papeža Frančiška za 53. Svetovni dan molitve za duhovne poklice
»Želim spodbuditi vse vernike, da prevzamejo svojo
odgovornost v skrbi in razločevanju poklicanosti. Ko
so apostoli iskali nekoga, ki bo nadomestil Juda
Iškarijota, je sveti Peter zbral sto dvajset bratov (prim.
Apd 1,15); in za izbiranje sedmerih diakonov je bila
zbrana skupina učencev (prim. Apd 6,2). Sveti Pavel daje
Titu posebne kriterije za izbor starešin (Tit 1,5-9). Tudi danes je krščanska skupnost
vedno prisotna pri prebujanju poklicev, pri oblikovanju tistih, ki so poklicani, ter pri
njihovi vztrajnosti (prim. Apostolska spodbuda Veselje evangelija, 107)…Prosimo Gospoda, naj vsem
(A. Cvikl DJ, nadškof )

osebam, ki so na poti poklicanosti, podeli globok čut pripadnosti Cerkvi; in Sveti Duh naj
med pastirji in verniki okrepi globlji čut za občestvo, razločevanje, kakor tudi za duhovno
očetovstvo in materinstvo.«
***

Oče usmiljenja, ki si dal svojega Sina za naše odrešenje in nas vedno podpiraš z darovi svojega
Duha, daj nam krščanske skupnosti, ki bodo žive, goreče in vesele,ki bodo izviri bratskega
življenja in bodo med mladimi prebujale željo posvetiti se tebi in delu za evangelizacijo. Podpiraj
njihova prizadevanja, da bi ponudili ustrezno poklicno katehezo in različne poti posebne
posvetitve. Daj jim modrosti za potrebno poklicno razločevanje, da bo v vsem zasijala veličina
tvoje usmiljene ljubezni. Marija, Mati in vzgojiteljica Jezusa, posreduj za vsako krščansko
skupnost, da po Svetem Duhu postane rodovitna, da bo vir resničnih poklicev v službi svetega
Božjega ljudstva. Papež Frančišek
TOREK, * 12.4. * ob 20.00 SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA »JEZUS JE ŽIV« in ob 20.00
predstava Gregorja Čušina v atriju Študentskega centra Jadro.
SREDA, 13.4. * POGOVOR: »Duhovnik - podoba Očetovega usmiljenja« ob 20.00 v Rotundi sv. Elija. Gost večera
bo oče Vinko Paljk, župnik v Portorožu. Pogovor bo vodil Ivo Bevk.

4. VELIKONOČNA, 17.4. * NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
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