10. teden
4. 3. 2018
3. POSTNA
NEDELJA

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Kazimir,
poljski kraljevič

KRIŽEV POT OB 8.30

5. 3. 2018
PONEDELJEK

BOGOSLUŽNO
BRANJE
2 Mz 20,1-17 ali
20,1-3.7-8.12-17;
Ps 19,8.9.10.11; 1
Kor 1,22-25; Jn
2,13-25

sv. Hadrijan
(Jadran),
mučenec

2 Kr 5,1-15; Ps
42,2-3; 43,3-4; Lk
4,24-30

sv. Koleta
(Nika), klarisa

DanD 3,25.34-43;
Ps 25,4-5.6-7.8-9;
Mt 18,21-35

SVETE MAŠE
p. Andrej:
po namenu darovalca

ob 9. uri
za + Branka
Kocjana

Kapela ob 7.30
za + Marka Finkšta
p. Andrej:

ob 11. uri
za Bogdano,
da jo spremlja
zdravje in
božje varstvo

ob 18. uri
za + Branka
Kocjana

po namenu darovalca

ob 18. uri

6. 3. 2018
TOREK

7. 3. 2018
SREDA
8. 3. 2018
ČETRTEK
9. 3. 2018
PETEK

KRIŽEV POT OB 17.30

10. 3. 2018
SOBOTA
11. 3. 2018
4. POSTNA
NEDELJA
Laetare

KRIŽEV POT OB 8.30

sv. Perpetua in
Felicita, mučenki
sv. Janez od
Boga, ustanovitelj
usmiljenih bratov

5 Mz 4,1.5-9; Ps
147,12-13.1516.19-20; Mt
5,17-19
Jer 7,23-28; Ps
95,1-2.6-7.8-9; Lk
11,14-23

Kapela ob 7.30
za + Branka Kocjana
p. Andrej:

ob 20. uri

po namenu darovalca

študentska maša:
v čast Sv. Duhu za
pravo odločitev

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

za + Branka Kocjana
po namenu darovalca

v priprošnjo
angelom
varuhom

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

za + Branka Kocjana

v priprošnjo
angelom
varuhom

p. Andrej:

p. Andrej:
po namenu darovalca

sv. Frančiška
Rimska,
ustanoviteljica
oblatinj

Oz 14,2-10; Ps
81,6-11.14.17; Mr
12,28-34

40 mučencev iz
Armenije

Oz 6,1-6; Ps 51,34.18-19.20-21; Lk
18,9-14

sv. Benedikt,
škof

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

Kapela ob 7.30
za Marijino zdravje po
Marijinih namenih

p. Andrej:

ob 18.uri
za + Branka
Kocjana

po namenu darovalca

2 Krn 36,1416.19-23; Ps
137,1-2.3.4-5.6;
Ef 2,4-10; Jn
3,14-21

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

za + Branka Kocjana

v priprošnjo
angelom
varuhom

p. Andrej:
po namenu darovalca

p. Andrej: kapela ob
10.00

za + Branka
Kocjana

ob 9. uri
za + fr. Lucija
Forte – obl.

ob 11. uri
za + Franjota
Tomazin,
njegovega
očeta Franjota
in mamo
Slavico

3. POSTNA NEDELJA, 4.3. * BOG JE DAL POSTAVO PO MOJZESU
NAJ BO NAŠE ŽIVLJENJE OČIŠČEN TEMPELJ
Današnji evangeljski odlomek nam predstavlja dogodek, ko je Jezus iz templja
izgnal prodajalce in menjalce denarja (Jn 2,13-22). Iz vrvi je »spletel bič ter vse
izgnal iz templja skupaj z ovcami in voli«, denarjem, vsem. Jezusovo dejanje je na
ljudi in njegove učence naredilo močan vtis. Zdela se je preroška gesta, zato so ga
nekateri od navzočih vprašali: »Toda … Kakšno znamenje nam pokažeš, ker tako
delaš? Kdo si, da tako delaš?« *** V postnem času nas papež Frančišek spodbuja:
»Hodimo v svetu kot Jezus.« Iz vsega našega bivanja naredimo »znamenje njegove
ljubezni do naših bratov, zlasti najšibkejših in najrevnejših; zgradimo Bogu tempelj
z našim življenjem.« Če bomo pričevalci živega Kristusa, ga bodo lahko srečale tudi
mnoge osebe, na katere naletimo na naši poti. »Toda – vprašajmo se – se Gospod
zares počuti doma v mojem življenju?« Mu dovolim, da očisti moje srce in da
prežene malike? To so tiste drže poželjivosti, ljubosumnosti, posvetnosti, zavisti,
sovraštva in navade opravljanja, »odiranja« drugih. Mu dovolim, da očisti vse drže,
ki so proti Bogu, bližnjemu in nam samim? Lahko nas je strah, da nas bo Jezus
»natepel«, kot pravi papež. Toda Jezus tega nikoli ne stori. »Jezus očisti z nežnostjo,
z usmiljenjem, z ljubeznijo. Usmiljenje je njegov način čiščenja.« Jezusov bič je
namreč usmiljenje. Po: papež Frančišek, radio.ognjisce.si
Preprosto neverjeten!
Spoved je kot reden update v mojem življenju. Če posodobitev
programov izpuščam, bo šla nekega dne po gobe cela programska
oprema. Moj prenosnik je brez zaščite in izpostavljen napadu
virusov in trojancev. Spoved je kot servis pri avtomobilu. Vozilo mora k mehaniku najmanj na
vsakih 30.000 km, sicer se reč ustavi, pokvari se motor. Cerkev pravi: najmanj enkrat na leto –
najbolje pred veliko nočjo – naj bi vsak katoličan šel k spovedi. Spoved je kot tuš po napornem
pohodu. Domov prideš na smrt utrujen. Prah s ceste se je pomešal s tvojim znojem. Smrdiš in
takšen nikakor ne moreš med ljudi. Vendar se po tuširanju počutiš kot prerojen. Tvoja koža
lahko znova diha. Življenjske moči se ti povrnejo. Oblečeš sveža oblačila. Po: Youcat – Spoved
SOBOTA, 10. 3. * 40 MUČENCEV * ZAČETEK 9 DNEVNICE V ČAST SV. JOŽEFU
Okoli leta 320 je v sloveči dvanajsti rimski legiji, ki so jo imenovali »bliskovita«, služilo
vojaščino tudi štirideset neustrašnih kristjanov. Vojščaki v legiji (večinoma iz Kapadokije in
Armenije) so bili med najboljšimi, elitni, med njimi pa je bilo tudi precej kristjanov, zlasti
potem, ko je cesar Konstantin leta 313 krščanstvo priznal kot državno vero in dal kristjanom
svobodo. To pa žal še ni pomenilo, da je s tem tudi v resnici konec preganjanj. Konstantinov
sovladar Licinij je namreč po sporu s cesarjem v Kapadokiji dal razglasiti odlok, da se mora
vsak kristjan pod smrtno kaznijo odreči svoji veri. Čistke so se najprej začele na njegovem
dvoru in v vojski. Iz »bliskovite legije« se je pogumno javilo 40 vojakov, ki so priznali, da so
kristjani in da jih nobena muka ne bo odvrnila od Kristusa. O njihovem mučeništvu imamo
trdne dokaze, ohranjeni so govori cerkvenih očetov, v katerih so jih poveličevali, ohranjena
in izredno dragocena pa je tudi njihova oporoka. Mučeniška smrt, ki so jo pretrpeli, je bila
strašna: slekli so jih do nagega in jih izpostavili mrazu in burji na zamrznjenem ribniku, da
so zmrznili. V bližini pa je bila pripravljena vabljiva topla kopel za tiste, ki bi si premislili.
Res je eden klonil, a ga je prostovoljno zamenjal vojak, ki jih je stražil.

4. POSTNA NEDELJA, 11.3. * BOG JE DAL POSTAVO PO MOJZESU
OBLETNICA SMRTI fr. LUCIJA FORTE, frančiškana, 21.5.1935 + 11.3.2015

