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21.3.2016
PONEDELJEK

GODOVI IN
PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO BRANJE

Sv. Klavdija in
tovarišice,
mučenke

Iz 50,4-7; Ps 22,89.17-18.19-20.23-24;
Flp 2,6-11; (Procesija)
Lk 19,28-40; (Pasijon)
Lk 22,14-23,56 ali 23,149

Sv. Nikolaj iz
Flue, kmet,
puščavnik in
mistik

22.3.2016
TOREK

Sv. Lea,
spokornica

23.3.2016
SREDA

Sv. Rebeka
Libanonska,
redovnica

24.3.2016
VELIKI
ČETRTEK
25.3.2016
VELIKI
PETEK
26.3.2016
VELIKA
SOBOTA
27.3.2016
VELIKA NOČ

Iz 42,1-7; Ps
27,1.2.3.13-14; Jn
12,1-11

Iz 49,1-6; Ps 71,1-2.34.5-6.15.17; Jn 13,2133.36-38

Iz 50,4-9; Ps 69,810.21-22.31.33-34; Mt
26,14-25

Sv. Dionizij in
tovariši,
mučenci

2 Mz 12,1-8.11-14; Ps
116,12-13.15-16.1718; 1 Kor 11,23-26; Jn
13,1-15

Sv. Marjeta
Clitherow,
mučenka

Iz 52,13-53,12; Ps
31,2.6.12-13.1516.17.25; Heb 4,1416;5,7-9; Jn 18,1-19,42

Sv. Larisa
(Lara),
mučenka

Sv. Rupert,
škof

(1. berilo) 1 Mz 1,1-2,2 (2. berilo) 1
Mz 22,1-18; (3. berilo) 2 Mz 14,1515,1; (4. berilo) Iz 54,5-14; (5.
berilo) Iz 55,1-11; (6. berilo) Bar
3,9-15; 3,32-4,4; (7. berilo) Ezk
36,16-28 ; (1. psalm) Ps 104,1-2.56.10.12-14.24.35 (2. psalm) Ps
16,5.8-11; (3. psalm) 2 Mz 15,16.17-18; (4. psalm) Ps 30,2.4-6.1113; (5. psalm) Iz 12,2-6; (6. psalm)
Ps 19,8-11; (7. psalm) Ps 42,3.5;
43,3.4; Rim 6,3-11; Ps 118,1-2.1617.22-23; Lk 24,1-12

Apd 10,34.37-43; Ps
118,1-2.16-17.22-23;
Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,68; Jn 20,1-9

SVETE MAŠE
8,30 KRIŽEV POT

ob 9.uri
za + Stano in
Franca Novak
Kapela
ob 7,30
za + s. Jozefino
Dodić FBS
Kapela
ob 7,30
za + s. Ivano
Špilak FBS
Kapela
ob 7,30

za spreobrnenje Monike in
da bi se spet našla skupaj
in uspešen razplet
prometne nesreče

ob 17.uri
za duhovno in
telesno zdravje
Tončke

ob 11.uri
za + Luka
Stančiča
ob 17.uri
za zdravje in
božje varstvo
ob 17.uri

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

ob 17.uri
za zdravje v
družini
ob 17.uri

za vse žive in rajne
frančiškanske
duhovnike

ob 17.uri

16,30 KRIŽEV POT
OBREDI VELIKEGA
PETKA

ob 17.uri
za + Zdenka
Korošak in + iz
družine Korošak
ob 9.uri
VSTAJENJE
za + Jožeta in
Ivanko Prosen

ob 17.uri
po namenu darovalca

ob 11.uri
za + Dragana

6. POSTNA – CVETNA – OLJČNA NEDELJA, 20.3. * NEDELJA
GOSPODOVEGA TRPLJENJA
Ob 9.uri, pred sv. mašo, bo slovesen blagoslov oljčnih vejic, butar in drugega zelenja v
samostanskem atriju in nato procesija v cerkev. Ob 11.uri bo blagoslov v cerkvi.
******

Če bomo deležni tvojih ur na Oljski gori: usmili se nas. Če bi naj spoznavali ure stiske kot delež
tvojega trpljenja: usmili se nas. Če se nam kot tebi zazdi Božja volja trda in nerazumljiva: usmili
se nas. Če nas kot tebe preplavijo žalost in stiska, gnus in strah: usmili se nas. Če nas zajame
kesanje za naše grehe: usmili se nas. Če nas svetost in pravičnost Boga napolnjuje s strahom:
usmili se nas. Če se moramo pokoriti in očistiti za to, kar smo grešili: usmili se nas. Če bomo
poklicani, da trpimo ob bolečini tvojega skrivnostnega telesa Cerkve: usmili se nas. Če nas
sebičnost zapelje, da svojo bolečino jokavo precenjujemo: usmili se nas. Če bodo tako kot tebe tudi
nas izdali prijatelji: usmili se nas. Če bomo tako kot ti ostali brez vsake pomoči: usmili se nas. Če
nas bo tako kot tebe prešinilo sovraštvo: usmili se nas. Če nam bodo tako kot tebi našo ljubezen
vračali z nehvaležnostjo: usmili se nas. Če se bo zdelo, da Oče ne sliši naše molitve: usmili se nas.
Če se bo v noči trpljenja zdelo, da luč vere ugaša: usmili se nas. Če se v naših res »svetih urah« zdi,
da Božja ljubezen v nas upada: usmili se nas. Če v nas ne živi nič drugega kot naš zadnji konec,
naša zunanja nemoč in nedosegljivost Boga: usmili se nas.Če nas tako kot tebe zajame smrtni
strah: usmili se nas. (Karl Rahner)
VELIKI TOREK, 22.3. * BIBLIČNA SKUPINA OB 17,30
VELIKI ČETRTEK, 24.3. OB 17.00
Ob 17.00 bomo obhajali spomin zadnje večerje s slovesnim
somaševanjem, sledi češčenje Najsvetejšega v ječi.Pridružite se nam!
Veliki četrtek je dan evharistije in postavitve duhovniške službe. Na ta dan se spominjamo obhajanja
Jezusove zadnje večerje z apostoli, ki predstavlja ustanovitev zakramenta evharistije.
VELIKI PETEK GOSPODOVEGA TRPLJENJA, 25.3. OB 17.00
V znamenje žalosti ne obhajamo sv. maše, ampak le obrede velikega petka
ob 17.00. Križev pot bo ob 15.uri. Nabirka je namenjena za kristjane v
Sveti deželi. Strogi post. BOŽJI GROB: Po obredih bomo Najsvetejše
prenesli v božji grob.
Gospod, na veliki petek se spominjamo dogodkov, ko te je Pilat obsodil na smrt. Naložili so ti
težki križ, da ga neseš na goro, kjer te bodo
nanj pribili. Ta križ so naši grehi in žalitve. Z njimi nam prinašaš odrešenje. Mi ti obljubljamo, da bomo poskušali biti
boljši. Iskreno te prosimo, da nam ob tem pomagaš ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj!

VELIKA SOBOTA, 26.3. OB 17.00
BOŽJI GROB: Vabimo vas, da se ustavite v božjem grobu!
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL bo ob: 15.00, 16.00 in 16,45.
Ob 17. uri bomo obhajali velikonočno vigilijo, ko se bomo zbrali v samostanskem
atriju k blagoslovu ognja.
Velikonočna luč sveti samo tistemu, ki je sprejel temo velikega petka in jo voljno pretrpel. Tako
malo imamo velikonočnega veselja, ker se bojimo teme velikega petka, je ne sprejmemo in nočemo
pretrpeti. (Karl Rahner)
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, 27.3.
VSTAJENJE Z VSTAJENJSKO PROCESIJO bomo obhajali ob 9.uri s procesijo po
samostanskem atriju. Pridite!

Želimo vam blagoslovljene velikonočne praznike!
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