14. teden
27.3.2016
VELIKA NOČ
28.3.2016

GODOVI IN
PRAZNIKI

Sv. Rupert,
škof

VELIKONOČNI
PONEDELJEK

Sv, Vojan
(Bojan), knez

29.3.2016
TOREK

Sv. Bertold,
ustanovitelj
karmeličanov

30.3.2016
SREDA

Sv. Amadej
(Bogoljub)
Savojski,
vojvoda

31.3.2016
ČETRTEK

Sv. Gvido
(Vido), opat

BOGOSLUŽNO BRANJE
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

Apd 2,14.22-32; Ps
16,1-2.5.7-8.9-10.11;
Mt 28,8-15

Apd 2,36-41; Ps 33,45.18-19.20.22; Jn
20,11-18

Apd 3,1-10; Ps 105,12.3-4.6-7.8-9; Lk
24,13-35

Apd 3,11-26; Ps
8,2.5.6-7.8-9; Lk
24,35-48

1.4.2016
PRVI
PETEK

Sv. Tomaž
Tolentinski,
misijonar,
mučenec

Apd 4,1-12; Ps 118,12.4.22-24.25-27; Jn
21,1-14

2.4.2016
PRVA
SOBOTA

Sv. Frančišek
Paolski,
ustanovitelj
eremitov

Apd 4,13-21; Ps
118,1.14-15.16-18.1921; Mr 16,9-15

Sv. Rihard
(Riko), škof

Apd 5,12-16; Ps 118,24.13-15.22-24; Raz
1,9-11.12-13.17-19; Jn
20,19-31

SVETE MAŠE
ob 9.uri
za + Jožeta in
Ivanko Prosen
ob 9. uri
za + Hanžekovič
Katarino
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
za dobrotnike in
samostansko
družino

3.4.2016
2. VELIKONOČNA –
BELA, NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA

ob 9. uri
za + Ano Fičur

ob 11.uri
za + Dragana
ob 11.uri
za ženo
Bogdano
ob 18.uri

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

ob 18.uri
za duše v vicah,
ki so pomoči
najbolj potrebne
ob 18.uri
za + Vojkota
Curka
ob 18.uri
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za + Ano Fičur

ob 11.uri
v zahvalo Materi
Božji za pravo
odločitev in
usmeritev

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, 27.3.
VSTAJENJE Z VSTAJENJSKO PROCESIJO ob 9.uri.

Blagoslovljeno Veliko noč vam želiva: p. Andrej in p. Boris s sodelavci!

Velikonočno voščilo škofa Jurija Bizjaka
Bratje in sestre! Letošnje velikonočne slovesnosti potekajo v svetem letu
usmiljenja, kar daje tudi velikonočnemu jutru dodatno vsebino in oznako,
značaj in pečat. Vsako velikonočno jutro je namreč zmaga dneva nad nočjo in zmaga dobrega nad
zlom, je jutro prebujenja in vstajenja, jutro sprostitve in osvoboditve. Največji suženj je seveda
človek, ki je vase zaprt in vase zagledan, pregret v svoji jezi in zakrknjen v svojih zamerah,
vklenjen v svoje sovraštvo. Edina pot iz razjedajoče notranje duhovne ječe je pot kesanja in
odpuščanja, ki jo oznanjata tako velikonočno jutro kakor tudi sveto leto usmiljenja. Nad
vhodnimi vrati v vsako hišo ali stanovanje, pravi papež Frančišek, morata biti napisani dve
besedi: Prva je ‘hvala!’ in druga ‘oprosti!’ Dve besedi vsebujeta veliko moč, ki varuje hišo skozi
tisočere težave in preizkušnje; njihova odsotnost pa polagoma odpira razpoke, ki lahko pripeljejo
tudi do razpada.Bratje in sestre! Naj bo tudi letošnje velikonočno jutro jutro prebujenja in
vstajenja, jutro sprostitve in osvoboditve!
***

Svetloba vstajenja. Svetloba življenja. Svetloba ljubezni. Božja svetloba! Grob ni konec. Grob je
začetek novega življenja, ki premaga vse naše grobove.
Ljubezen in življenje – večni boj proti smrti – in velika zmaga. On je zmagal.
Življenje je zmagalo. Ljubezen je zmagala. Življenje, ljubezen, Bog zmagujejo sredi teme, čisto
tiho in neopazno, brez gledalcev in televizijskih šovov, brez orožja in nasilja. (Andrea Schwarz)
***

Kako so učenci prišli do vere v Jezusovo vstajenje od mrtvih?
Učenci, ki so prej izgubili vsako upanje, so prišli do vere v Jezusovo vstajenje, ker so ga po njegovi
smrti na različne načine videli, z njim govorili in ga izkustveno doživljali kot živega. (KKC 641–644, 656)

Velikonočni dogodki, ki so se odvili v Jeruzalemu okrog leta 30, niso izmišljena
zgodba. Pod vtisom Jezusove smrti in poraza njihove skupne stvari so učenci zbežali
(»Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izraela« (Lk 24,21) ali se zabarikadirali za
zaprtimi vrati. Šele srečanje z vstalim Kristusom jih je zbudilo iz njihove otopelosti in
jih napolnilo z navdušeno vero v Jezusa Kristusa, Gospoda nad življenjem in smrtjo.
YOUCAT – katekizem za mlade

PROVINCIALNI KAPITELJ Slovenske frančiškanske province sv. Križa od 28.marca do
1.aprila v Nazarjah: »Bratsko življenje: pričevanje in odgovornost za redovne poklice« bo
tema kapitlja. Izvolili bomo tudi novo vodstvo. Podprite nas z molitvijo!
ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, 31.3. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE OB 17.00

PRVI PETEK, 1.4. * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na prvi
petek, 1. aprila, po maši ob 18. uri. V soboto, 2. aprila jo bomo ob 17. uri sklenili s
pobožnostjo 5 prvih sobot ter litanijami Matere Božje in mašo ob 18. uri.
PRVA SOBOTA, 2.4. * PET PRVIH SOBOT

V pripravi na 100-letnico fatimskih dogodkov in ponovni obisk milostnega kipa Marije
Romarice, ki bo med nami od 13. maja do 13. oktobra 2016, bomo obhajali četrto pobožnost
petih zaporednih prvih sobot ob 17.uri. Pred izpostavljenim Najsvetejšim bomo molili rožni
venec na fatimski način, zapeli litanijami Matere Božje in zaključili z mašo ob 18. uri. Pridite. molimo!
2. VELIKONOČNA – BELA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, 3.4.
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