4. teden
21. 1. 2018
3. NEDELJA
MED LETOM
22. 1. 2018
PONEDELJEK

23. 1. 2018
TOREK
24. 1. 2018
SREDA

GODOVI
IN PRAZNIKI
sv. Neža, devica in
mučenka

sv. Vincencij
(Vinko, Zmago),
mučenec

sv. Henrik,
duhovnik

sv. Frančišek
Saleški, škof

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Jon 3,1-5.10; Ps
25,4-5.6-7.8-9; 1
Kor 7,29-31; Mr
1,14-20
2 Sam 5,1-7.10;
Ps 89,20.2122.25-26; Mr
3,22-30

2 Sam 6,1215.17-19; Ps
24,7.8.9.10; Mr
3,31-35

2 Sam 7,4-17; Ps
89,4-5.27-28.2930; Mr 4,1-20

SVETE MAŠE
p. Andrej:
za + Ambrožič

ob 9. uri
za + Alojza Štolfa

Kapela ob 7.30
za + p. Atanazija
Lovrenčiča
p. Andrej:
za + Ambrožič

ob 11. uri
za božji
blagoslov in
varstvo v 2018

ob 18. uri
za + Vladimirja
Fausta - 30.dan

ob 18. uri
Kapela ob 7.30
za zdravje Marije
p. Andrej:
za + Ambrožič

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

ob 20. uri
študentska
maša p.n.d.

Kapela ob 7.30
v zahvalo za
zdravje
p. Andrej:

ob 18.uri
v čast Sv. Duhu
– p.n.d.

za + Ambrožič

25. 1. 2018
ČETRTEK
26. 1. 2018
PETEK

27. 1. 2018
SOBOTA
28. 1. 2018
NEDELJA MED
LETOM
NADELJA
SVETEGA PISMA

Kapela ob 7.30

Spreobrnitev
apostola Pavla

Apd 22,3-16 ali
9,1-22; Ps 117,12; Mr 16,15-18

za dobrotnike in
samostansko družino
p. Andrej:
za + Ambrožič

sv. Timotej in Tit,
škofa

2 Sam 11,1-4.510.13-17; Ps
51,3-7.10-11; Mr
4,26-34

Kapela ob 7.30

sv. Angela Merici,
devica,
tretjrednica,
ustanoviteljica
uršulink

2 Sam 12,1-7.1017; Ps 51,1213.14-15.16-17;
Mr 4,35-41

sv. Tomaž
Akvinski, duhovnik
in cerkveni učitelj

5 Mz 18,15-20; Ps
95,1-2.6-9; 1 Kor
7,32-35; Mr 1,2128

po Marijinih
namenih
p. Andrej:

ob 18.uri
za + p. Mirka
Silvestra

ob 18.uri
po namenu
darovalca

za + Ambrožič

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej:
za + Ambrožič
p. Andrej:
za + Ambrožič

ob 9. uri
za + Jordana
Prodana

ob 18.uri
po namenu
darovalca

ob 11. uri
za zdravje
vnuka

3. NEDELJA MED LETOM, 21. 1. * SPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU
BLAGOSLOV OČIŠČENEGA IN OBNOVLJENEGA OLTARJA
JEZUSOVEGA IMENA OB 9.00

Beno in Lan Sevšek sta v novembru in decembru 2017
očistila in obnovila oltar Jezusovega imena. Bog jima povrni
in tudi vsem dobrotnikom!
V oltarju je slika Benedetta Carpacia (original je v cerkvi sv. Antona Padovanskega v
Huminu (Gemona del Friuli): Češčenje Jezusovega imena s svetniki Janezom Krstnikom,
Frančiškom Asiškim, Bernardinom Sienskim in Pavlom.
Vesela novica
Sporočilo, ki ga prinaša Jezus, je od vsega začetka označeno kot veselo Božje sporočilo: veselo oznanilo, ki
prihaja od Boga in prinaša neko vest o Bogu. In najpomembnejši in najbolj vesel poudarek tega sporočila
je: Božje kraljestvo se je približalo! Prišel je odločilni trenutek, v katerem se lahko po Božjem delovanju
izpolnijo prerokbe, ki jih je Bog napovedal v preteklosti. Ta čas, ki je nastopil, pa je odločilen. In mi smo
del njega. Gospodovo kraljestvo se je približalo. Bog je Gospod vedno in povsod. Toda njegovo kraljestvo je
lahko zakrito ali skrito, ne vsiljuje se očitno, da ga ne bi bilo mogoče zanikati ali tajiti. Lahko je tako zelo
skrito in ga tako nejasno doživljamo, da nastane vtis, da Bog in njegovo kraljestvo sploh ne obstajata. Ob
tem se mu lahko izognemo. Priznati ga je mogoče samo v veri. Kaj pomeni, da se je Božje kraljestvo
približalo, je mogoče spoznati iz Jezusovega delovanja. V njem se kaže, na kakšen način je Bog
zagospodoval in kakšni so sadovi njegovega bližajočega se kraljestva. Dobra novica o Bogu, ki smo jo
prejeli, je: Čas, ko se izpolnjujejo obljube, je tukaj. Bog, ki je Gospod, se vam je v njegovem mogočnem
kraljestvu približal. Te besede, ki povzemajo vse Jezusovo delovanje, bi lahko bile tudi naslov Jezusovega
delovanja. Povedo, kaj njegova dela in besede tako v podrobnostih kot v celoti predstavljajo. So novica, ki
prinaša veselje. Z njimi je čas izpolnjenih obljub postal resničnost. Kažejo, da je Bog Gospod. Se znamo
tudi mi v tem času veseliti? Ne pozabimo na vero in spreobrnjenje, sicer bo to naše veselje le začasno.
Po: Klemes Stock, Jezus – veselo oznanilo

TOREK, 23.1. * ŠTUDENTSKA MAŠA OB 20.00 v cerkvi sv. Ane – frančiškani. Vabljeni!
SREDA, 24.1. * EKUMENSKO SREČANJE V STOLNICI OB 18.00
Sodelovali bodo: predstavniki Srbske pravoslavne Cerkve, Makedonske pravoslavne Cerkve,
Evangeljiske Cerkve, Evangeličanske Cerkve in Katoliške Cerkve.

ČETRTEK, 25.1. * SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA
ZAKLJUČEK MOLITVENE OSMINE ZA EDINOST
»Božja previdnost je hotela, da ima na poti k edinosti osrednje mesto
molitev.To pomeni, da edinost ne more biti preprosto sad človeškega
delovanja. Ni uresničljiva prek naših prizadevanj, ne moremo je »izdelati«,
niti ne odločati o njeni obliki in času, ko bo uresničena, ampak si jo moramo
pustiti podariti. Predvsem moramo pri edinosti dati prostor delovanju Svetega Duha in mu
zaupati. Edinost je predvsem Božji dar. Ni ekumenizma, ki ne bi imel korenin v molitvi.
Molitev je srce celotne ekumenske poti in mora ostati v središču.« (papež Benedikt XVI.)

SOBOTA, 27.1. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 17.00.
SV. ANGELA MERICI, ustanoviteljica uršulink, tretjerednica
Rojena okrog leta 1474 v Brescii ob Gardskem jezeru, umrla leta
1540. Kdo je bila ta žena? Sur Anzola, kot so sv. Angelo klicali kot
tretjerednico, je s svojo vedrino živela privlačno in svežo duhovnost,
drugačno od takratnih duhovnih trendov, ki so dajali težo mrtvenju in
zatajevanju. Sicer je bila znana po strogih asketskih vajah in radikalnem
uboštvu, vendar pa je bila v stikih z ljudmi izrazito topla, človeška in polna
nalezljivega upanja. S tem, kar je bila, je odkrivala sodobnikom svetlo plat krščanstva ...
4. NEDELJA MED LETOM, 28.1. * NEDELJA SVETEGA PISMA

