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BOŽJEGA
USMILJENJA

4.4.2016
PONEDELJEK

5.4.2016
TOREK
6.4.2016
SREDA
7.4.2016
ČETRTEK

Sv. Rihard
(Riko), škof

Sv. Izidor,
škof in
cerkveni
učitelj
Sv. Vincencij
Ferrer,
duhovnik
Sv. Notkar
Jecljavec,
pesnik in
glasbenik
Sv. Janez
Krstnik de la
Salle,
ustanovitelj
šolskih bratov

BOGOSLUŽNO BRANJE
Apd 5,12-16; Ps
118,2-4.1315.22-24; Raz
1,9-11.12-13.1719; Jn 20,19-31
Iz 7,10-14; Ps
40,7-11; Heb
10,4-10; Lk 1,2638

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

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

ob 18.uri
za + Ano Fičur
ob 18.uri

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

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

Apd 5,17-26; Ps
34,2-3.4-5.6-7.89; Jn 3,16-21

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za + Blaža
Zlatiča

Apd 5,27-33; Ps
34,2.9.17-18.1920; Jn 3,31-36

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za božje varstvo
otrok

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
po namenu

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za blagoslov in
uspešen
zaključek študija

ob 9. uri
za + Verjankota
Kozlovič in
+ Černac

ob 11.uri
za + Ano Fičur

Sv. Julija,
redovnica

Apd 5,34-42; Ps
27,1.4.13-14; Jn
6,1-15

9.4.2016
SOBOTA

Sv. Hugo,
škof

Apd 6,1-7; Ps
33,1-2.4-5.18-19;
Jn 6,16-21

Sv. Domnij
(Domen), škof
in mučenec

Apd 5,27-32.4041; Ps 30,2.46.11-13; Raz
5,11-14; Jn 21,119 ali 21,1-14

VELIKONOČNA
NEDELJA

ob 9. uri
za + Ano Fičur

Apd 4,32-37; Ps
93,1.1-2.5; Jn
3,7-15

8.4.2016
PETEK

10.4.2016
3.

SVETE MAŠE

2. VELIKONOČNA – BELA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, 3.4.

Ime bela nedelja (lat. Dominica in albis) izvira iz starokrščanskih
časov, ko so novokrščenci, ki so prejeli zakrament sv. krsta med
velikonočno vigilijo, ves teden po veliki noči prihajali k bogoslužju v
belih oblačilih. Uporaba belih oblačil, ki so znamenje čistosti, je
izpričana od 4. stoletja, poseben pomen pa so dobila v 17. stoletju, ko
so jezuiti na nedeljo po veliki noči uvedli skupinsko prvo obhajilo.
Bela barva ima v bogoslužju močen simboličen pomen; je seštevek
vseh barv mavrice, polnost nerazlmoljene svetlobe, izraža začetek in konec, polnost
in praznino. Nedelja Božjega usmiljenja: Sv. papež Janez Pavel II. (1978–2005) je
30. aprila leta 2000 na nedeljo po veliki noči, razglasil poljsko redovnico Favstino
Kowalsko za svetnico ter ob tej priložnosti določil, da se bo prva nedelja po veliki
noči »odslej v vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja.« Papež se je pri
tem oprl na javno razodetje, posebej na Božjo besedo te nedelje, ki nazorno govori o
Božjem usmiljenju, povod pa je bilo Jezusovo razodetje sestri Favstini: »Hči moja,
govori vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega
usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel
polnost svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel sveto
obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti k
meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno
obhajate prvo nedeljo po veliki noči. Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu
usmiljenemu Srcu in dal jim bom svoj mir. Preden pridem kot pravičen sodnik, pridem kot
kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi.«
PONEDELJEK, 4.4. * GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI
TOREK, 5.4. * ZAČETEK SEMINARJA ZA IZLITJE SVETEGA DUHA OB 20.00
ČETRTEK, 7.4. * SV. JANEZ KRSTNIK DE LA SALLE, ustanovitelj šolskih bratov

Janez se je rodil v Reimsu v Franciji leta 1651 v aristokratski družini.
Po končanem študiju v svojem rojstnem kraju je nadaljeval študij na
Sorboni. Tam je bil imenovan za kanonika, nato je leta 1678 postal
duhovnik. Po posvečenju se je odločil, da bo drugače živel svoje
duhovniško življenje, zato se je odrekel kanoniški službi. Posvetil se
je organiziranju kongregacije laikov za brezplačno šolanje revnih in
primernega izobraževanja za tiste, ki naj bi se posvetili temu poklicu. Tako je nastala
kongregacija šolskih bratov, ki se je iz Francije razširila po vsej Evropi in postala
vzor za vse kongregacije, ki so se posvečale vzgoji in šolstvu. Janez je umrl v
matični hiši v Rouenu leta 1719.
Dokler živimo, se borimo, dokler se borimo, je to znamenje, da nismo podlegli in da v nas prebiva
dober duh. Če ob smrti ne boš zmagovalec, bodi vsaj bojevnik. (sv. Avguštin)
***

Kdor misli, da je za kristjane nečistost breme vseh bremen, se moti. Grehi mesa so težki, vendar
niso najhujši ... Kajti dve sili se v človeku borita, da bi ga spravili pod svojo oblast: živalskost in
satanstvo. Satanstvo je hujše od živalskosti. Zato je lahko kak hladen,samopravičen hinavec, ki
redno hodi v cerkev, bliže peklu kot kakšna vlačuga.Vsekakor pa je bolje, da nismo v oblasti
nobene od teh dveh sil. (C. S. Lewis)
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 10.3. * ZAČETEK TEDNA ZA DUHOVNE POKLICE
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