11. teden
11. 3. 2018
4. POSTNA
NEDELJA
Laetare

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Benedikt,
škof

2 Krn 36,1416.19-23; Ps
137,1-2.3.4-5.6;
Ef 2,4-10; Jn
3,14-21

sv. Doroteja,
devica in
mučenka
gregorjevo

Iz 65,17-21; Ps
30,2.4.5-6.11-13;
Jn 4,43-54

KRIŽEV POT OB 8.30

12.3.2018
PONEDELJEK

13.3.2018
TOREK

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Kristina,
devica in
mučenka
sv. Leander,
benediktinec

Ezk 47,1-9.12; Ps
46,2-3.5-6.8-9; Jn
5,1-3.5-16

SVETE MAŠE
p. Andrej: kapela ob
10.00
za + Branka Kocjana

ob 9. uri
za + fr. Lucija
Forte – obl.

Kapela ob 7.30
v zahvalo
p. Andrej: po namenu
darovalca

po Marijinih namenih
za Cerkev
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30

sv. Matilda,
kraljica

Iz 49,8-15; Ps
145,8-9.13-14.1718; Jn 5,17-30

15.3.2018
ČETRTEK

sv. Ludovika
de Marillac,
ustanoviteljica
»usmiljenk«

2 Mz 32,7-14; Ps
106,19-20.2122.23; Jn 5,31-47

Danijel Halas,
duhovnik,
svetniški
kandidat

Mdr 2,1.12-22; Ps
34,17-18.1920.21.23; Jn 7,12.10.25-30

po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

Jer 11,18-20; Ps
7,2-3.9-10.11-12;
Jn 7,40-53

Kapela ob 7,30

KRIŽEV POT OB 17.30

17.3.2018
SOBOTA
18.3.2018
5. POSTNA
TIHA NEDELJA
KRIŽEV POT OB 8.30

sv. Patricij
(Patrik), škof
in misijonar
sv. Ciril
Jeruzalemski,
škof in cerkveni
učitelj

Jer 31,31-34; Ps
51,3-4.12-13.1415; Heb 5,7-9; Jn
12,20-33

ob 18.uri
za + Branka
Kocjana
ob 18.uri

Kapela ob 7.30

14.3.2018
SREDA

16.3.2018
PETEK

ob 11. uri
za + Franjota
Tomazin,
njegovega očeta
Franjota in
mamo Slavico

po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30

za zdravje
p. Andrej: po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
za + Vincenca

Kalister, Albino
in sestro

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

ob 20. uri
študentska maša:
za + Branka Kocjana

ob 18.uri
v priprošnjo
angelom
varuhom
ob 18.uri
v priprošnjo
angelom
varuhom
ob 18.uri
za + Antonijo Starc
in moža ter
nečakinjo Marijo

ob 18.uri
p.n.d. za
družino, ki je
živela v hiši
ob 11.uri
v zahvalo in čast
Božji ljubezni za
mir v družini in
Božje varstvo

4. POSTNA NEDELJA, 11.3. * BOG JE DAL POSTAVO PO MOJZESU
OBLETNICA SMRTI fr. LUCIJA FORTE, frančiškana,
21.5.1935 + 11.3.2015
Rojen: 21.5.1935: Ržiše 5, Čemšenik, v frančiškanski red je vstopil:
29.8.1963, prve zaobljube: 31.8.1964, slovesne zaobljube: 4.10.1967,
umrl je: 11.3.2015 v Kopru pri sv. Ani, pokopan: 13.3.2015 v
frančiškanski cerkvi sv. Ane v Kopru. Naj počiva v miru!
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide!
(Sv. Frančišek Asiški, Sončna pesem)
Mnogi ljudje, ki gledajo na krščanstvo od zunaj, ali celo nekateri slabo poučeni kristjani doživljajo vero kot nekaj
težavnega, kot kup zapovedi in prepovedi, tem pa Cerkev »dodaja« nove in nove. Sčasoma se zdi človeku vse skupaj
prezahtevno in pretirano. Toda ko se človek zares sreča s Kristusom, ga spozna in vzljubi, se v njem vse spremeni.
Ničesar več ne doživlja kot neznosno breme, vse postane razumljivo. Kajti v Jezusu odkrije še nekaj: Bog je ne samo
vzljubil svet, temveč tudi mene in nobena sila me ne more ločiti od njegove ljubezni. Po: TV Slovenija, Ozare, 1997

TOREK, 13.3. * OBLETNICA IZVOLITVE PAPEŽA FRANČIŠKA (2013)
SV. LEANDER, benediktinec
O njegovem otroštvu ni kaj veliko znanega. Okoli leta 550 so se
preselili v Sevillo. Po nastopu v javnosti je Leander že spoštovan
menih, svetovalec kraljeviča Hermenegilda. Ta je umrl v ječi,
kamor ga je dal zapreti oče zaradi prestopa na katoliško stran. Leta
586 je zavladal Hermenegildov brat Rekared, ki je postal katoličan
in je za seboj potegnil vso državo. Med versko vojno Leandra ni bilo doma, ker se je
mudil na carigrajskem dvoru. Tam se je srečal s papeževim odposlancem, benediktinskim
menihom Gregorijem, poznejšim papežem. Svetniška moža sta se spoprijateljila in njuni
duhovni pogovori so bili podlaga za redovna pravila, ki jih je Leander sestavil za svojo
sestro Fiorentino, ki jo tudi častimo kot svetnico. Na Leandrovo pobudo je Gregorij začel
pisati razlago Jobove knjige. Ko se je Leander vrnil v Sevillo, Gregorij pa v Rim, sta si
redno izmenjavala pisma. Leandra so leta 584 izvolili za nadškofa v Sevilli in tako je v
sodelovanju z drugimi škofi usmerjal prizadevanja za krščansko spravo in slogo. Leta 589 je
sklical tretji narodni koncil v Toledu, ki je določil nov cerkveni red, ko je izginjala zadnja
sled arijanstva. Umrl je 13. maja 600.
SREDA, 14.3. * Večer v Rotundi bl. Elija ob 18.30: »ZAKAJ JE MORAL JEZUS
UMRETI IN KAJ O TEM POVE TURINSKO PLATNO«, dr. Primož Krečič.
Molitev za osvoboditev od stresa in strahov
Gospod, okrepi me z milostjo svojega Svetega Duha in mojo dušo napolni z mirom, da bom lahko prost vsakršnega
nepotrebnega strahu in skrbi. Pomagaj mi, da si bom vedno želel tisto, kar je Tebi všeč, in da bo Tvoja volja tudi
moja volja. Osvobodi me vseh mojih sebičnih želja in daj, da bom zaradi Tvoje ljubezni ostal skrit in neznan temu
svetu, poznan pa le po Tebi. Ne dovoli, da bi dobro, ki ga storiš v meni in prek mene, pripisovali meni, ampak da bi
me poznali le po moji šibkosti, vso slavo pa dajali Tebi. Da se bom tako iskreno odpovedal vsakršnemu bahanju, ki
prihaja od sveta, in bom lahko dihal pravo in trajno slavo, ki prihaja le od Tebe. Amen. Po: F. Xaviere Cabrini

5. POSTNA – TIHA NEDELJA, 18.3. * PAPEŠKA NEDELJA
KRIŽEV POT po koprskih ulicah. Začetek ob 16.00 v cerkvi sv. Ane.
SMRTNI DAN p. VENDELINA VOŠNJAKA, frančiškana, božjega služabnika
13. 9. 1861 - 18. 3. 1933
13. RADIJSKI MISIJON na Radiu Ognjišče: 18. - 24. 3. Pošlji Svetega Duha na nas
TEDEN DRUŽINE od 18. do 25.3.: »Moški in ženska, ki se ljubita! To je Božja
mojstrovina«. (papež Frančišek)

