1. teden
31. 12. 2017
NEDELJA
SVETA
DRUŽINA

1. 1. 2018
PONEDELJEK
NOVO LETO
DAN MIRU

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Silvester,
papež
drugi sveti večer

Marija, Božja
Mati

BOGOSLUŽNO
BRANJE
1 Mz 15,1-6;
2,11-3; Ps 105,16.8-9; Heb
11,8.11-12.17-19;
Lk 2,22-40

p. Andrej: po namenu
darovalca

4 Mz 6,22-27; Ps
67,2-3.5-6.8; Gal
4,4-7; Lk 2,16-21

p. Andrej: po namenu
darovalca

1 Jn 2,22-28; Ps
98,1-4; Jn 1,1928

2. 1. 2018
TOREK

sv. Bazilij Veliki in
Gregor Nacianški,
škofa in cerkvena
učitelja

3. 1. 2018
SREDA

Presveto
Jezusovo ime

1 Jn 2,29-3,6; Ps
98,1.3-4.5-6; Jn
1,29-34

4. 1. 2018
ČETRTEK

bl. Angela
Folinjska,
tretjerednica

1 Jn 3,7-10; Ps
98,1.7-8.9; Jn
1,35-42

5. 1. 2018
PRVI PETEK
3. SVETI
VEČER

bl. Didak Jožef
Kadiški,
kapucinski
duhovnik

6. 1. 2018
PRVA SOBOTA
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE

7. 1. 2018
NEDELJA
JEZUSOV
KRST

Sveti trije kralji:
Gašper, Melhior
in Boltežar

sv. Karel iz
Sezze,
frančiškan

SVETE MAŠE

ob 9. uri
za + Ogrin in
Markučič

ob 11. uri
za + strica
fr. Lucija in
sestro Ivanko

za duše v vicah

ob 11. uri
za + očeta
Lucijana
Markežiča

p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 11. uri

ob 9. uri

ob 9. uri
za milost Jožefa,
ki jo najbolj
potrebuje

Kapela ob 7.30
za duše v vicah
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30

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

ob 18.uri
po namenu
darovalca

za duše v vicah

ob 18.uri

p. Andrej:

po namenu
darovalca

po namenu darovalca

Kapela ob 7.30

1 Jn 3,11-21; Ps
100,1-2.3.4.5; Jn
1,43-51

za + Leopolda Benko

ob 18.uri

p. Andrej:
po namenu darovalca

za duše v
vicah

Iz 60,1-6; Ps
72,1-2.7-8.1011.12-13; Ef 3,26; Mt 2,1-12

za dobrotnike in
samostansko družino

Iz 55,1-11; Iz
12,2-6; 1 Jn 5,19; Mr 1,7-11

ob 9. uri
p. Andrej:

ob 18.uri
po namenu
darovalca

po namenu darovalca

p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
v čast sv. Antonu
za zdravje

ob 11. uri
za + Nazarija,
Lavro, Klavdija
in Karlo

NEDELJA, 31.12. * SVETA DRUŽINA * BLAGOSLOV OTROK

Gospod, zahvaljujemo se ti za vse družine, ki se trudijo živeti prave odnose, kjer otroci
spoznavajo vrednote in se naučijo živeti smeh in solze življenja. Moj Bog, prosim te, ohranjaj
v naših družinah prave vrednote življenja, ki naj jih vedno znova črpamo iz zgleda
Nazareške družine. Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B
PONEDELJEK, 1.1.,2018 * NOVO LETO * MARIJA, SVETA BOŽJA MATI
* DAN MIRU
MIR IN DOBRO VAM ŽELIMO V NOVEM LETU: p. Andrej, p. Marjan in p. Boris
Poslanica papeža Frančiška za svetovni dan miru 2018:

MIGRANTI IN BEGUNCI – MOŠKI IN ŽENSKE V ISKANJU MIRU
Migranti in begunci – moški in ženske v iskanju miru se glasi naslov poslanice papeža
Frančiška za svetovni dan miru 2018. Papež med drugim povabi, naj na svetovne migracije
gledamo kot na priložnost za izgradnjo prihodnosti miru. Predlaga strategijo s štirimi stebri:
sprejeti, zaščititi, pospeševati in integrirati. »Mir vsem osebam in vsem narodom zemlje!«
zaželi papež takoj na začetku poslanice. Mir je namreč globoko hrepenenje vsake osebe in
vseh ljudstev, predvsem tistih, ki trpijo zaradi njegovega pomanjkanja. Spomni, da je danes
na svetu 250 milijonov migrantov, od teh je 22 milijonov beguncev. »Z duhom usmiljenja
objemimo vse tiste, ki bežijo pred vojno in lakoto ali pa so prisiljeni zapustiti svojo
domovino zaradi diskriminacij, preganjanj, revščine in uničenega okolja,« spodbudi papež.
A odpreti svoja srca za trpljenje drugih ni dovolj. Sprejeti drugega zahteva konkretno delo,
verigo pomoči in dobrohotnosti, uvidevno in budno pozornost, odgovorno vodenje novih in
kompleksnih situacij, h katerim so včasih dodani še drugi, že obstoječi problemi, vključno z
viri, ki so vedno omejeni. Ob koncu poslanice papež izrazi željo, da bi leta 2018 prišlo do
opredelitve in sprejetja dveh svetovnih sporazumov s strani Združenih narodov: enega o
varni, urejeni in zakoniti migraciji, drugega o beguncih.

SREDA, 3.1. * JEZUSOVO IME
Ime »Jezus« je grškemu jeziku prilagojena beseda, izvedena iz
hebrejskega izraza »Jehošua«, okrajšano »Ješua«, kar pomeni: Jahve je
rešitelj. Bog sam je določil to ime, ko je angel rekel sv. Jožefu v spanju:
»...daj mu ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov«
(Mt 1,21). Češčenje Jezusovega imena se je na široko uveljavilo zlasti v
srednjem veku, še posebej ga je pospeševal sv. Bernardin Sienski. Jezusa in njegovo
sveto ime častimo tudi z litanijami Imena Jezusovega.
Na oltarni sliki: Benedetto Carpaccio: Češčenje Jezusovega imena s svetniki Janezom Krstnikom,
Frančiškom Asiškim, Bernardinom Sienskim in Pavlom.

ČETRTEK, 4.1. * SREČANJE FSR ob 18.30
PRVI PETEK, 5.1. * MOLITEV ZA DOMOVINO * TRETJI SVETI VEČER
Vabimo k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na prvi
petek, 5. jan., po maši ob 17. uri. V soboto, 6. jan. jo bomo ob 17. uri sklenili s molitvijo za
duhovne poklice ter litanijami Matere Božje in mašo ob 18. uri.
Med mašo ob 18. uri bomo blagoslovili trikraljevsko vodo, kadilo in kredo, da bomo zvečer
obhajali »tretji sveti večer«. Po stari navadi bomo za praznik treh kraljev pokadili domove s
kadilom in pokropili s blagoslovljeno vodo ter na vrata zapisali 20 G+M+B 18. To niso
samo začetnice imen sv. Treh kraljev, ampak tudi začetnice latinskih besed:
Cristus Mansionem Benedicat = Kristus, blagoslovi to hišo!

SOBOTA, 6.1. * GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI
NEDELJA, 7. 1. * JEZUSOV KRST

