51. teden
17. 12. 2017
3. ADVENTNA
NEDELJA

GODOVI
IN PRAZNIKI

Lazar iz Betanije

Iz 61,1-2.10-11;
Lk 1,46-48.4950.53-54; 1 Tes
5,16-24; Jn 1,68.19-28

Malahija, prerok

Jer 23,5-8; Ps
72,1.12-13.18-19;
Mt 1,18-24

Gaudete
Veselite se

18. 12. 2017
PONEDELJEK

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
za + Lenič in
Zupan
Kapela ob 7.30
za uspešno operacijo
p. Andrej: po namenu

darovalca

ob 11. uri
za + starše
Ferčec
ob 18.uri
v zahvalo Božji
Ljubezni in za
spreobrnenje
staršev in otrok

ob 18.uri

19. 12. 2017
TOREK

sv. Atanazij I.,
papež

Sod 13,2-7.24-25;
Ps 71,3-4.5-6.1617; Lk 1,5-25

Kapela ob 7.30
za uspešno operacijo
Gabrijela
p. Andrej : po namenu
darovalca

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

ob 20.uri
po namenu
darovalca

20. 12. 2017
SREDA

sv. Dominik,
opat

Iz 7,10-14; Ps
24,1-6; Lk 1,2638

21. 12. 2017
ČETRTEK

sv. Peter Kanizij,
duhovnik in
cerkveni učitelj

Vp 2,8-14 ali Sof
3,14-18; Ps 33,23.11-12.20-21; Lk
1,39-45

22. 12. 2017
PETEK

sv. Frančiška K.
Cabrini, redovna
ustanoviteljica

1 Sam 1,24-28; 1
Sam 2,1.4-8; Lk
1,46-56

23. 12. 2017
SOBOTA

sv. Janez
Kancij, duhovnik

24. 12. 2017
4. ADVENTNA
NEDELJA

Adam in Eva,
prastarša

Kapela ob 7.30
po namenu: za zdravje

p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
za pokojne

p. Andrej:

ob 18.uri
za + Ivano in
Viktorja
Šavron
ob 18.uri
v zahvalo

po namenu darovalca

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

Mal 3,1-4.23-24;
Ps 25,4-5.89.10.14; Lk 1,5766

Kapela ob 7.30

2 Sam 7,1-5.811.16; Ps 89,23.4-5.27.29; Rim
16,25-27; Lk
1,26-38

p. Andrej: po namenu
darovalca

v zahvalo

p. Andrej:
po namenu darovalca

ob 9. uri
za + družino
Švab

ob 18.uri
za + Pavlo
Faust
ob 18.uri
za + Vojko
Fabris in +
prednike
ob 11. uri
za + moža
Ivana
Urbanca

3. ADVENTNA NEDELJA, 17.12. * GAUDETE - VESELITE SE
Na adventnem vencu prižgemo tretjo – svetlovijoličasto ali belo
svečo kot znamenje veselja, da je Božič pred vrati.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA: »Kralja, ki prihaja, pridite,
molimo!« Pojemo in molimo jo pri večerni maši. Pridite, molimo!
VIDCI NEVIDNEGA
Večina ljudi ne premišljuje veliko o svojih očeh. Preprosto jih uporablja, bolje rečeno: z njimi vsak dan
gleda in opazuje sto in tisoč reči okrog sebe. Pisatelj Malega princa S. Exupery je povedal besede, ki so
jih za njim mnogi ponavljali. Pravi, da je treba gledati s srcem, če hočemo stvari, ljudi in dogodke prav
razumeti. Ni zanikal vloge, ki jo imajo oči v našem življenju, saj je tudi sam z njim gledal. Opozoril je
le na resnico, da same telesne oči ne vidijo vsega in ne dosežejo bistva; da imajo stvari, ljudje in
dogodki neko globljo vsebino in resničnost, do katerih se dokopljemo šele, ko pogledom oči dodamo
poglede srca. So pa ljudje, ki vidijo še več. Recimo Friderik Baraga – o njem so Indijanci, med katerimi
je deloval kot misijonar, govorili: »Hodil je, kakor bi videl pred seboj neko skrivnostno luč.« Indijanci
te luči niso videli. Baraga jim o njej ni pripovedoval. Toda ko so ga opazovali, kako odločno stopa
pred njimi; ko so se spraševali, od kod jemlje moč za tako dolga in naporna potovanja, kako je
neustavljiv v svojih načrtih, se jim je porodila misel: Neko luč vidi pred seboj.
Množica ob Jordanu se gnete okrog postavnega, koščenega, z velblodjo kožo ogrnjenega moža. »Ali si
ti Kristus, si Elija, si prerok …« ga sprašujejo. »Nič od tega nisem.« odgovarja. »Sem pa glas
vpijočega. Vidim, česar vi ne vidite. Sredi med vami je Nekdo, ki ga ne poznate. Zastrte oči imate, ker
imate zastrta srca. Spreobrnite se, odrecite se hudobiji in popačenosti, molite in pokoro delajte, glejte s
srcem, pa se vam bodo oči odprle!«
Dejstvo je, da smo tudi mi toliko kristjani, kolikor smo resnično vidci Nevidnega. Po: F. Cerarju

PONEDELJEK, 18.12. * VEČER ZA ZAKONCE
»POIŠČIVA SVOJE RANLJIVE TOČKE« ob 19.00 v Monaldovi dvorani.Večer je
lahko odlična priložnost za praznovanje božiča v globoki medsebojni povezanosti.
TOREK, 19.12. * ŠTUDENTSKA MAŠA v cerkvi sv. Ane ob 20.00. Vabljeni!
ČETRTEK, 21.12. * KONCERT JOŽETA KLUNA v galeriji ob 19.00.
PETEK, 22.12. * SV. FRANČIŠKA, mati izseljencev
Sv. Frančiška je prišla v Ameriko leta 1889 s skupino italijanskih
redovnic. Naselile so se v New Yorku, kjer so ustanovile in
oskrbovale dom za italijanske sirote. Frančiška je kmalu ustanovila
tudi Kolumbovo bolnišnico, nato pa še red Misijonark presvetega
Srca, ki ima za temeljno poslanstvo odpiranje šol, bolnišnic in sirotišnic.
Umrla je sredi dela 22. decembra 1917, ko se ji je v Chicagu nenadoma ulila kri. Za
svetnico je bila razglašena 7. julija 1946 in tako je postala prva državljanka
Združenih držav Amerike, ki je dosegla čast oltarja. V Italiji in Ameriki jo poznajo
pod imenom »Mati izseljencev«, zato jo je papež Pij XII. leta 1950 razglasil za
zavetnico izseljencev.
ČIŠČENJE IN OBNOVA OLTARJA JEZUSOVEGA IMENA
Beno in Lan Sevšek čistita in obnavljata oltar Jezusovega imena, v katerem je slika
Benedetta Carpaccia: Češčenje Jezusovega imena s svetniki Janezom Krstnikom,
Frančiškom Asiškim, Bernardinom Sienskim in Pavlom. Za vsak dar: hvala!
TRR: 246009054462207 pri Nova KBM z namenom: oltar

4. ADVENTNA NEDELJA, 24.12. * SVETI VEČER

