10. teden
5.3.2017
1. POSTNA
NEDELJA

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Hadrijan
(Jadran),
mučenec

BOGOSLUŽNO
BRANJE
1 Mz 2,7-9;3,17; Ps 51,3-4.56.12-13.14.17;
Rim 5,12-19 ali
5,12.17-19; Mt
4,1-11

SVETE MAŠE
ob 8.30
KRIŽEV POT
za + Marijo Srnel

ob 9. uri
za + Franca
Artnika

ob 11.uri
za hčerko ob
rojstnem
dnevu

PONEDELJEK

sv. Koleta
(Nika), klarisa

3 Mz 19,12.11-18; Ps
19,8.9.10.15;
Mt 25,31-46

7.3.2017
TOREK

sv. Perpetua
in Felicita,
mučenki

Iz 55,10-11; Ps
34,4-5.6-7.1617.18-19; Mt
6,7-15

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

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

ustanovitelj
usmiljenih
bratov

Jon 3,1-10; Ps
51,3-4.1213.18-19; Lk
11,29-32

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

ob 18.uri
za + Angeloobl.

9.3.2017
ČETRTEK

sv. Frančiška
Rimska,
ustanoviteljica
oblatinj

EstG 14,1.35.12-14; Ps
138,1-3.7-8;
Mt 7,7-12

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

ob 18.uri
za družino

10.3.2017
PETEK

40 mučencev
iz Armenije

Ezk 18,21-28;
Ps 130,1-8; Mt
5,20-26

11.3.2017
SOBOTA

sv. Benedikt,
škof

12.3.2017
2. POSTNA
NEDELJA

sv. Doroteja,
devica in
mučenka
gregorjevo

6.3.2017

8.3.2017
SREDA

sv. Janez od
Boga,

kvatrna sobota

5 Mz 26,16-19;
Ps 119,1-2.45.7-8; Mt 5,4348
1 Mz 12,1-4; Ps
33,4-5.1819.20.22; 2 Tim
1,8-10; Mt
17,1-9

Kapela ob 7,30
za + Marijo Srnel
po namenu Mirele

ob 18.uri
za + Franjota
in Milko Rebolj
ob 18.uri

ob 17.30
Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

KRIŽEV POT

Kapela ob 7,30

ob 18.uri
za zdravje
Tončke
Sedmak

za + Marijo Srnel

za + fr. Lucija
Forte –obl.

ob 18.uri
za + Pavleta
Bračka

ob 8.30
KRIŽEV POT
za + Marijo Srnel

ob 9. uri
za + starše

Kalister in sestro

ob 11.uri
v zahvalo za
zdravje in
priprošnjo

1. POSTNA NEDELJA, 5.3. * JEZUS SE JE 40 DNI POSTIL IN BIL SKUŠAN

REŽISER JE POSEGEL V DRAMO IN JO VODI V DOVRŠITEV
Pustne norčije so mimo. Razposajenost in razigranost imata svoje mesto in svoj
čas. Veliko je pri tem tudi pristnih, folklornih sestavin, narodopisnih posebnosti in
duhovitosti. Vse preveč pa v pustnih dneh žalijo verska čustva kristjanov in smešijo
stvari, ki so nam svete. Kdor postane žaljiv, preneha biti duhovit. Na pepelnično
sredo smo začeli štiridesetdnevni postni čas. Ob tej besedi si mnogi ljudje
predstavljajo nekaj turobnega, pepelnato sivega, dolgočasnega, pustnega in od
zgoraj ukazanega. Jezus pa pravi: »Kadar se postite, se ne držite čemerno.« Morda
nam bo post bližji, če ga bomo pojmovali kot vajo, kot trening za veliki nastop,
nabiranje kondicije za veliki vzpon. Povsem logično in nujno se nam zdi, če športniki
tedne in mesece vadijo. Samoumevno je, da se držijo strogega dnevnega reda in
prave mere v vsem. Isto velja za umetnike, ki veliko nastopajo. Tudi v krščanskem
življenju ne gre brez vztrajnosti, vaje in odpovedi. Prav to nam pomeni postni čas.
Prisiljeni smo namreč v hudo tekmo, v duhovni boj, ki je veliko bolj razburljiv in
usoden od vsake športne tekme ali prvenstva. Ob tem boju se včasih zatrese
vesolje do svojih poslednjih meglic. Človek se namreč giblje v magnetnem polju
med dvema privlačnima poloma. Na eni strani je Dobro samo, Vrednota, Resnica,
Življenje, Smisel, Sreča. Vse to je za nas Nekdo, je tisti, ki ga imenujemo Bog. Na
drugi strani pa se šopiri satan, duh laži in pretvarjanja, tisti, ki si privzema videz
dobrega, vrednote, resnice in sreče. Samo tako more zaslepiti in nase prikleniti
človeška srca, ki so lačna vsega tega. Ta drama človeške zgodovine se je začela s
prvim grehom. A na srečo glavni igralec v drami ni samo človek in njegov
nasprotnik, skušnjavec. Ta zgodovina ima svojega »režiserja«, Odrešenika Jezusa
Kristusa, ki je sam v to dramo posegel in jo vodi v čudovito dovršitev.
Po: TV Slovenija – Ozare, 1996

PONEDELJEK, 6.3.* KATEHEZA MESECA OB 19.00
Vabimo vas na KATEHEZO MESECA z naslovom: SVETA SPOVED: OD
MUKE DO RADOSTI. Zakaj gremo k spovedi tako težko? Ali se res moramo
spovedati duhovniku? Ali ne moremo tega narediti sami z Bogom? Kakšna je dobra
spoved? Kolikokrat moramo k spovedi? Kako lahko rečemo: "Trdno sklenem, da ..."
Začnimo postni čas z dobro sv. spovedjo!
PONEDELJEK, 6.3. * SV. MARKO OB 19.00
Predstavitev delavnic molitve in življenja pri sv. Marku v Kopru bo v ponedeljek, 6.3. ob 19.
uri. Delavnice so šola molitve, kjer udeleženci spoznavajo, kako se na pogovor z Bogom
pripraviti, načine, kako se z Njim pogovarjati in kako to prakso prenesti v vsakdanje
duhovno življenje. Vsebino in potek srečanj je oblikoval br. Ignacio Laranaga, da bi
sodobnemu človeku približal molitev in evangelij Jezusa Kristusa. Vsi, ki želite narediti
korak naprej v svojem duhovnem življenju, lepo vabljeni!

SOBOTA, 11.3. * OBLETNICA SMRTI fr. LUCIJA FORTE,
frančiškana, * 21.5.1935 + 11.3.2015
rojen: 21.5.1935: Ržiše 5, Čemšenik, v frančiškanski red je vstopil:
29.8.1963, prve zaobljube: 31.8.1964, slovesne zaobljube: 4.10.1967,
umrl je: 11.3.2015 v Kopru pri sv. Ani, pokopan: 13.3.2015 v
frančiškanski cerkvi sv. Ane v Kopru. Naj počiva v miru!
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide!
(Sv. Frančišek Asiški, Sončna pesem)

2. POSTNA NEDELJA, 12.3. * BOG NAS KLIČE IN RAZSVETLJUJE

