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Apd 1,15-17.2026; Ps 113,1-8;
Jn 15,9-17

Bl. Sebastijan
iz Aparicioja,
frančiškan

Jer 17,5-10; Ps
1,1-4.6; Lk
16,19-31

22.2.2016
PONEDELJEK

25.2.2016
ČETRTEK
26.2.2016
PETEK
27.2.2016
SOBOTA
28.2. 2016
3. POSTNA
NEDELJA

Sv.
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(Radovan)
papež

SVETE MAŠE:
8,30 KRIŽEV POT

ob 9.uri

ob 11.uri

za božje varstvo in
blagoslov družine
Novak in otrok z
družinami

za + Miroslava in
Manico Gugaš –
obl.

Kapela
ob 7,30

Ob 17.uri
za + Ivana
Skočaja – obl.

za zdravje in božje
varstvo

Kapela
ob 7,30
po Marijinih
namenih za
Jožeta
Kapela
ob 7,30

po namenu darovalca
spomin: za
+ prof. Tomaža
Lorenca

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

1 Mz 37,3-4.1213.17-28; Ps
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15,1-3.11-32
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ob 7,30
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2 Mz 3,1-8.13-15;
Ps 103,1-2.3-4.67.8.11; 1 Kor
10,1-6.10-12; Lk
13,1-9

8,30 KRIŽEV POT

Kapela

Ob 7,30
po namenu
darovalca
ob 9.uri
v čast Sv. Duhu
za modrost in
razsvetljenje
hčere

Ob 17.uri

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

Ob 17.uri

po namenu za
pokojnega

Ob 17.uri
za + starše
Koterle – obl.
Ob 17.uri

16,30 KRIŽEV POT

za + Štefanijo in
Avguština Franca
in vse rajne

Ob 17.uri
za + Jožeta in
Frančiško
Hrvatin
ob 11.uri
za + mamo
Lidijo Mesarec
in sina Andreja

2. POSTNA NEDELJA, 21.2. * JEZUS SE MED MOLITVIJO SPREMENI
Smisel trpljenja
Z dogodkom spremenjenja na gori Jezus ni hotel
okrepiti le apostolov, ampak želi okrepiti tudi nas, da
se zavemo pomena in potrebnosti trpljenja v našem
življenju. Trpljenje je nujno del človekovega življenja
in se mu človek ne more izogniti; prej ali slej pride
za vsakogar. Toda če ima človek v trpljenju pred seboj neko svetlo točko, če ima
krščansko upanje, potem lahko trpljenje osmisli, ga lažje sprejme in ga trpljenje ne
zlom. Če pa v trpljenju ni take svetle luči, postane vse nesmiselno in človeka vodi v
obup. V tem da zna osmisliti trpljenje, je nepogrešljiva moč krščanske vere. Tudi za
verne kristjane ostane trpljenje mučno in zlo, vendar ga verni zna in zmore z vero
osmisliti in mu dati pozitiven predznak. Kristjani namreč vemo, da smo lahko
»soudeleženi pri Kristusovem trpljenju« (1 Pt 4,13) in da bomo, če s Kristusom
trpimo, z njim tudi poveličani (prim. Rim 8,17).To se morda zdi komu čudno, vendar
takšen je Božji načrt, ki ga v polnosti ne moremo razumeti, lahko ga pa v veri
sprejmemo. Kristjani verujemo, da je odrešenje največji dogodke v človeški
zgodovini. Vemo pa, da se je naše odrešenje izvršilo prav po trpljenju. Jezus sveta ni
odrešil z govori, čeprav je govoril tako prepričljivo in mogočno kakor nihče drug.
Prav tako Jezus sveta ni odrešil s čudeži, čeprav je z njimi dokazoval svojo Božjo
moč in je ljudi s čudeži tako očaral, da so ga hoteli postaviti za kralja. Jezus nas je
odrešil s svojim trpljenjem in smrtjo na križu! Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Svetli del
TOREK, 23.2. * BIBLIČNA SKUPINA OB 17,30
Kaj te uničuje?
Uničuje te greh. Greh ni samo hudo, ki ga storimo, ampak tudi dobro, ki ga opustimo. Greh torej
ni samo jeza, neljubeznivost, zavist, majhna goljufija. Greh je tudi, da nismo pomagali, čeprav bi
mogli. Greh je, če smo bili preleni, da bi razvijali svoje talente. Greh je, če smo se bojazljivo
umaknili in nismo podprli pravične stvari. Takšni grehi in opustitve delujejo kakor virusi na računalnik.
Naše življenje napravijo brezvoljno, žalostno in pusto. Še huje: en greh potegne za seboj drugega.
Prikradejo se slabe navade. Če plevela ne izruješ, se razbohoti in zaduši dobro rastlino. Po: Youcat – birma
SREDA, 24.2. * SV. MATIJA, apostol
Namesto Jezusovega izdajalca Juda Iškarijota, ki si je vzel življenje
potem, ko je izdal Jezusa, je zbor apostolov izvolil nadomestnega
člana. Z žrebom je mesto dobil Matija. Sveto pismo o tem apostolu
ne pove nič drugega kakor to, kar je zapisano o njegovi izvolitvi.
Stara legenda pravi, da naj bi apostol Matija misijonaril v
Makedoniji, kjer naj bi storil veliko čudežev in nazadnje umrl kot
mučenec. Ker so ga najprej pobili s kamenjem, nato pa ga s sekiro
obglavili, ga najpogosteje upodabljajo s sekiro. Za svojega zavetnika so si ga izbrali
tisti obrtniki, ki pri svojem delu uporabljajo ostra orodja. Pri nas dobiva ime po tem
apostolu veliko ljudi – še več je tistih, ki nosijo njegovo različico: Matjaž.
ČETRTEK, 25.2. * SVET GVARDIJANA OB 17,30

SOBOTA, 27.2. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 16.00
3. POSTNA NEDELJA, 28.2. * POKORA ODVZAME BOŽJO KAZEN
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