17. teden
17.4.2016
4. VELIKONOČNA

NEDELJA
DOBREGA
PASTIRJA

GODOVI
IN PRAZNIKI

Sv. Robert,
opat

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

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

ob 11.uri
za + Ano Fičur

Kapela
ob 7,30
za zdravje in
uspešno operacijo

ob 18.uri
za + Ano Fičur

Sv. Evzebij,
škof

Apd 11,1-18; Ps
42,2-3; 43,3-4;
Jn 10,1-10 ali
10,11-18

19.4.2016
TOREK

Sv. Leon IX.,
papež

Apd 11,19-26; Ps
87,1-3.4-5.6-7;
Jn 10,22-30

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

20.4.2016
SREDA

Sv. Teotim,
škof

Apd 12,24-13,5;
Ps 67,2-3.5.6.8;
Jn 12,44-50

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za + Kato,
Janka, Jele,
Ruže

21.4.2016
ČETRTEK

Sv. Konrad
Parzhamski,
kapucin

Apd 13,13-25; Ps
89,2-3.2122.25.27; Jn
13,16-20

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za + Milko
Rebolj

22.4.2016
PETEK

Sv. Aleksandra,
mučenka

Apd 13,26-33; Ps
2,6-7.8-9.10-11;
Jn 14,1-6

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za + Marijo in
Ivana Grižon in
vse ostale rajne

23.4.2016
SOBOTA

Bl. Egidij Asiški,
manjši brat
Sv. Jurij,
mučenec

Apd 13,44-52; Ps
98,1.2-3.3-4; Jn
14,7-14

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za + Stanislava
Vatovca

24.4.2016
5.
VELIKONOČNA
NEDELJA

Sv. Fidelis iz
Sigmaringena,
kapucinski
duhovnik in
mučenec

Apd 14,21-27; Ps
145,8-9.1011.12-13; Raz
21,1-5; Jn 13,3135

ob 9. uri
za + Jožeta
Butinarja

ob 11. uri
za + Ano Fičur

18.4.2016
PONEDELJEK

ob 18.uri

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

4. VELIKONOČNA, 17.4. * NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
KONEC TEDNA ZA DUHOVNE POKLICE od 10. do 17.aprila
»CERKEV, MATI POKLICEV«
»Na ta dan, posvečen molitvi za poklice, želim spodbuditi vse
vernike,da prevzamejo svojo odgovornost v skrbi in razločevanju.
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 (Tit1,5-9). 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). Vsi
verniki so poklicani, da se zavedo cerkvenega dinamizma poklicanosti, ker skupnosti
vernih morejo postati, po zgledu Device Marije, maternica, ki sprejme dar Svetega
Duha (prim. Lk 1,35-38). Materinstvo Cerkve se izraža preko vztrajne molitve za poklice
in z vzgojno dejavnostjo ter spremljanjem tistih, ki zaznavajo Božji klic. Uresničuje
se tudi v skrbni izbiri kandidatov za duhovniško služenje in za posvečeno življenje.
Končno je Cerkev mati poklicev s svojo stalno podporo tistim, ki so posvetili svoje
življenje v službi drugih. Prosimo Gospoda, naj vsem 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.« papež Frančišek

TOREK, 19.4. * SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA »JEZUS JE ODREŠENIK« ob 20.00

SREDA, 20.4. * ROJSTNI DAN + p. ATANAZIJA Kocjančiča (* 20.4.1911 + 29.8.1996)
ČETRTEK, 21.4. * SV. KONRAD PARZHAMSKI, kapucin
(* 22. dec. 1818 v Parzhamu v Nemčiji, + 21. aprila 1894 v Altöttingu)

Potem ko je s 16 leti postal sirota, je moral Janez (to je bilo njegovo
krstno ime) skupaj z brati krepko poprijeti za delo na veliki domači
kmetiji. Do 21 leta je kmetoval, nato pa se je kmetiji odpovedal in
leta 1849 kot brat laik vstopil v kapucinski samostan sv. Ane v
Altöttingu in ga potlej ni več zapustil. Kmalu po zaobljubah so mu
dodelili mesto samostanskega vratarja in to službo je več kot vestno
opravljal dolgih štirideset let do smrti. Njegova glavna naloga je bilo sprejemanje
številnih romarjev, ki so prišli v ta znan romarski kraj. Moral je odgovarjati na
njihova vprašanja, izpolnjevati prošnje in opravljati razne druge naloge. Za vsakogar
je imel prijazno besedo, vsakemu se je trudil izpolniti, kar je le mogel. Redek, a zato
toliko bolj dragocen prosti čas je redno uporabil za molitev v »znani« Aleksijevi
celici. Posebnost te kamrice je, da se skozi ozko odprtino vidi naravnost h glavnemu
oltarju romarske cerkve. Papež Pij XI. je pri slovesni razglasitvi za svetnika na trgu
sv. Petra med drugim o njem rekel: »V njem so zasijale čistost in skromnost,
ljubezen do Boga in bližnjega ter zvestoba vsem dolžnostim.«
»Vedno sem srečen in zadovoljen v Bogu. Od ljubega nebeškega Očeta sprejemam s hvaležnostjo
vse, trpljenje ali veselje; On pač ve, kaj je za nas najbolje.« (v pismu sestri)
SOBOTA, 23.4. * BL. EGIDIJ ASIŠKI, manjši brat (* 1175 Assisi + 1253 v Cortona)
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 24.4. * NOVA ZAPOVED MEDSEBOJNE LJUBEZNI
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