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4. POSTNA
NEDELJALAETARE

GODOVI IN
PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO BRANJE

Sv. Koleta
(Nika), klarisa

Joz 5,9.10-12; Ps
34,2-3.4-5.6-7; 2
Kor 5,17-21; Lk
15,1-3.11-32

PONEDELJEK

Sv. Perpetua
in Felicita,
mučenki

Iz 65,17-21; Ps
30,2.4.5-6.11-13;
Jn 4,43-54

8.3.2016
TOREK

Sv. Janez od
Boga,
ustanovitelj
usmiljenih
bratov

Ezk 47,1-9.12; Ps
46,2-3.5-6.8-9;
Jn 5,1-3.5-16

9.3.2016
SREDA

Sv. Frančiška
Rimska,
ustanoviteljica
oblatinj

Iz 49,8-15; Ps
145,8-9.1314.17-18; Jn
5,17-30

10.3.2016
ČETRTEK

40 mučencev
iz Armenije

2 Mz 32,7-14; Ps
106,19-20.2122.23; Jn 5,31-47

11.3.2016
PETEK

Sv. Benedikt,
škof

Mdr 2,1.12-22; Ps
34,17-18.1920.21.23; Jn 7,12.10.25-30

12.3.2016
SOBOTA

Sv. Doroteja,
devica in
mučenka

Jer 11,18-20; Ps
7,2-3.9-10.11-12;
Jn 7,40-53

13.3.2016
5. POSTNA
TIHA
NEDELJA

Sv. Kristina,
devica in
mučenka

Iz 43,16-21; Ps
126,1-6; Flp 3,814; Jn 8,1-11

7.3.2016

SVETE MAŠE
8,30 KRIŽEV POT

ob 9.uri
za + starše, brate
in sestre Pištan
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
za zdravje in
božje varstvo
naših družin
Kapela
ob 7,30
v zahvalo za
zdravje na duši in
telesu
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
za + fr. Lucija
Forte
Kapela

Ob 7,30
po namenu
darovalca

ob 11.uri
za + Klaro
Kavalič
Ob 17.uri
za srečen porod
Ob 17.uri

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

Ob 17.uri
za + Eriko – obl.

Ob 17.uri
za + Franca
Rebolja
Ob 17.uri

16,30 KRIŽEV POT

za + Švab
Ob 17.uri
za + Ivo Vidovič
za + Marijo in
Karla Jerman

8,30 KRIŽEV POT

ob 9.uri
za + Vincenca
Kalister in starše
ter sestro

ob 11.uri
za + fr. Lucija
Forte – obl.

4. POSTNA NEDELJA, 6.3. * IZGUBLJENI SIN SE VRNE K OČETU

ODPUŠČANJE NI PRELAGANJE ODGOVORNOSTI NA BOGA
»Odpuščanje pripada samo Bogu.« Gotovo ste slišali razlagati ta rek, kakor da ljudje ne morejo
kaj narediti v dejanju odpuščanja. To je lep izgovor za prelaganje lastne odgovornosti na Boga!
Toda to bi bilo zgrešeno, ker Bog na področju odpuščanja kakor tudi na vsakem drugem področju
ne dela namesto nas tistega, kar spada k človeški iniciativi. Pred kratkim mi je nekdo zagotavljal,
da zlahka odpušča: »Če me kdo rani, takoj prosim Boga, da mu odpusti. Tako se mi ni treba
mučiti z vsakovrstnimi emocijami: s trpljenjem, jezo, zamero ali ponižanjem.« Kakorkoli že je bilo
takšno prikazovanje vere občudovanja vredno, nisem mogel, da ne bi povprašal po mentalnem
zdravju te osebe. Namesto da bi zavestno sprejel svoje življenjske razmere, kakorkoli boleče že pač
so, jih je preložil na Boga. Da me boste prav razumeli. Verujem v nujnost zatekanja k
duhovnemu, kot bistvenem elementu v odpuščanju, toda nič manj ne verujem v to, da se mora
človek za sprejem Božje milosti najprej pripraviti na človeški ravni. Odpuščanje je sočasno
človeško in Božje dejanje. Narava in milost se medsebojno ne izključujeta, temveč se usklajujeta
in dopolnjujeta. Po: J. Monbourquette, Kako odpustiti
SREDA, 9.3. * POGOVOR V ROTUNDI SV. ELIJA ob 19. uri s koprskim župnikom
dr. Primožem Krečičem. Z njim se bo pogovarjal Bogdan Vidmar o skrivnost zla in greha: ali zlo
pošilja Bog?, v današnji kulturi se pogosto ne govori več o grehu, temveč o človeški nemoči, kakšne
posledice ima to za človeštvo?, skušnjave in grehi se glede na zgodovinske okoliščine spreminjajo,
kateri so najpogostejši in najtežji grehi danes?, nezaupanje do škofov in duhovnikov (pedofilija,
korupcija…): kako naj ravnajo voditelji Cerkve, da si ponovno pridobijo zaupanje ljudstva?, priložnost
za spoved in naloge spovednikov v letu usmiljenja?

ČETRTEK, 10.3. * 40 MUČENCEV
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 štirideset 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.

PETEK, 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)
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