4. teden
22.1.2017
3. NEDELJA
MED LETOM
23.1.2017
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Vincencij,
diakon,
mučenec

Iz 8,23-9,3; Ps
27,1.4.13-14; 1
Kor 1,10-13.17;
Mt 4,12-23 ali
4,12-17

sv. Henrik,
duhovnik
Zaroka Marije
in Jožefa

Heb 9,15.2428; Ps 98,1-6;
Mr 3,22-30

24.1.2017
TOREK

sv. Frančišek
Saleški, škof
in cerkveni
učitelj

25.1.2017
SREDA

Spreobrnitev
apostola Pavla
Ananija,
svetopisemski
mož

26.1.2017
ČETRTEK

sv. Timotej in
Tit, škofa

27.1.2017
PETEK

28.1.2017
SOBOTA
29.1.2017
4. NEDELJA
MED LETOM
SVETOPISEM
SKA

sv. Angela
Merici,
devica,
ustanoviteljica
uršulink
sv. Tomaž
Akvinski,
duhovnik in
cerkveni
učitelj
sv. Valerij,
Trierski, škof

Heb 10,1-10;
Ps 40,2.4.78.10.11; Mr
3,31-35
Apd 22,3-16 ali
9,1-22; Ps
117,1-2; Mr
16,15-18
Heb 10,19-25;
Ps 24,1-2.34.5-6; Mr 4,2125
Heb 10,32-39;
Ps 37,3-4.56.23-24.39-40;
Mr 4,26-34
Heb 11,1-2.819; Lk 1,6970.71-72.7375; Mr 4,35-41
Sof 2,3; 3,1213; Ps 146,67.8-10; 1 Kor
1,26-31; Mt
5,1-12

SVETE MAŠE
Kapela ob 7,00
po namenu darovalca

ob 9. uri

za + Alojza Štolfa

Kapela ob 7,30
za + Valerijo Šorgo

ob 11.uri
za zdravje v
družini
ob 18.uri
v čast sv. Jožefu
za primerno
službo
ob 18.uri

Kapela ob 7,30
za srečno porod
za + Valerijo Šorgo

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

Kapela ob 7,30
za + Tomaža

ob 18.uri
po namenu

Kapela ob 7,30

za + Valerijo Šorgo

ob 18.uri
za + Mileno
Hrabar

Kapela ob 7,30
za + Valerijo Šorgo

ob 18.uri
za zdravje in
božje varstvo

Kapela ob 7,30
za + Bruna Šorga

ob 18.uri
za + Berta Skok

Kapela ob 7,00
po namenu darovalca

ob 11.uri
za + Lidijo
Mesarec

ob 9. uri

za + Rupnik in Lilija

3. NEDELJA MED LETOM, 22.1. * MED VAMI NAJ NE BO RAZPRTIJ

Kristus je oznanjal blagovest o Božjem
kraljestvu, ki se je približalo (Mt 4,17); s
svojim zgledom je kazal pot v to kraljestvo
miru, ljubezni in edinosti.Da bi to Kristusovo
odrešilno delo moglo biti raztegnjeno na vse
čase in vse kraje, je Kristus priklical v bivanje sveto Cerkev, ji izbral prve
vodnike, in nad nje, njihove naslednike in pomočnike, ter nad vse verne razlil
darove Svetega Duha. Kristusovo duhovniško, preroško in vodniško službo opravlja
vsa Cerkev, celotno Božje ljudstvo. Vsi, ki smo bili s krstom vraščeni v Kristusa,
smo naprej živeči Kristus, in Kristus je tisti, ki prek nas deluje kot duhovnik, prerok
in vodnik. Kristus prek vseh nas moli, posvečuje, opravlja daritve, razglaša veselo
oznanilo evangelija, poučuje in vodi ljudstva sveta skozi preizkušnje vsakdanjega
življenja v večna bivališča.
Čim bolj smo odmrli grehu, čim bolj nas je prekvasila dobrota, čim več je v nas
vstajenskega življenja, tem lažje in uspešneje deluje v nas in prek nas sam Kristus.
Vsi smo velik, enoten in vendar zelo raznolik organizem, ki se mora truditi v luči,
kot nam naroča apostol Pavel: »Govorite vsi isto in naj ne bo med vami razprtij,
temveč bodite popolni v enem duhu in enem mišljenju.« Vsakdo ima svojo posebno
nalogo, ki jo more v sodelovanju s Kristusom le on sam izpolniti, vendar vse to v
sobivanju z drugimi in v koristi celotne Cerkve. Po: S. Janežiču, Slava Bogu – mir ljudem
TOREK, 24.1. * SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE OB 18,30
SREDA, 25.1. * SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA *
SKLEP TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV
PETEK, 27.1. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 17,15PE
SV. ANGELA MERICI, devica, tretjerednica, ustanoviteljica uršulink
Rodila se je v premožni kmečki družini 1470. Ob večerih je
oče bral življenjepise svetnikov in ti so tako prevzeli
Angelo, da jih je želela posnemati.Po smrti staršev in sestre
jo je Bog potolažil v videnju. Z mlajšim bratcem ju je vzel k
sebi stric. Z branjem Svetega pisma se je vse bolj
poglabljala v duhovno življenje. Vstopila je v tretji red sv.
Frančiška. Začela je zbirati mlada dekleta, ki so želela svoje
življenje posvetiti Bogu, a ne tako, da bi se zaprle za
samostanske zidove in se posvetile samo molitvi, ampak da
bi živele in delovale med ljudmi, Družbo sester, namenjeno
predvsem vzgoji deklet, je dala pod zaščito sv. Uršule. Kmalu po Angelini smrti
(1540) so začeli sestre imenovati uršulinke.
Ljudje si obetajo vedno samo boljše čase – tudi jaz si jih iskreno želim, toda le
kje jih bomo vzeli? Časi bodo namreč še hujši, vse dokler se ljudje ne bodo
poboljšali. Boljših ljudi pa ne bo, dokler ne bo dobro vzgojenih otrok. Slaba
vzgoja otrok je mati slabih časov.(bl. A. M. Slomšek)

4. NEDELJA MED LETOM, 29.1. * SVETOPISEMSKA NEDELJA

