2. teden
7. 1. 2018
NEDELJA
JEZUSOV
KRST

8. 1. 2018

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Karel iz
Sezze,
frančiškan

sv. Peter
Tomaž,škof

PONEDELJEK

9. 1. 2018
TOREK

sv. Andrej Corsini,
škof

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

1 Sam 1,1-8; Ps
116,12-13.1417.18-19; Mr
1,14-20

1 Sam 1,9-20; 1
Sam 2,1.4-5.67.8; Mr 1,21-28

10. 1. 2018
SREDA

sv. Agaton, papež
in Gregor Niški,
škof in cerkveni
učitelj

1 Sam 3,1-10.1920; Ps 40,2-5.710; Mr 1,29-39

11. 1. 2018
ČETRTEK

sv. Lucij iz
Brindisija, škof

1 Sam 4,1-11; Ps
44,10-11.1415.25-26; Mr
1,40-45

SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
v čast sv. Antonu
za zdravje

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca

13. 1. 2018
SOBOTA

sv.Bernard
Korleonski,

sv. Hilarij
(Radovan),škof in
cerkveni učitelj

ob 18. uri
za + župnika
Andreja
Sedeja
ob 18. uri
v čast sv. Antonu Pad.
za zdravje družine ter
spreobrnenje očeta in
sinov

p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 20. uri

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

po namenu
darovalca

za božji
blagoslov in
razsvetljenje –
p.n.d.

p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej:
po namenu darovalca

12. 1. 2018
PETEK

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

1 Sam 8,4-7.1022; Ps 89,1617.18-19; Mr 2,112

Kapela ob 7.30

1 Sam 9,1-4.1719;10,1; Ps 21,23.4-5.6-7; Mr
2,13-17

Kapela ob 7.30

po namenu
darovalca
p. Andrej:
po namenu darovalca

po namenu
darovalca
p. Andrej:

študentska
maša p.n.d.

ob 18.uri
za bratovo
zdravje in
potrebne milosti

ob 18.uri
za zdravje in
božje varstvo

ob 18.uri
za + Andreja
in Zofijo

po namenu darovalca

14. 1. 2018
2. NEDELJA
MED LETOM

bl. Odorik iz
Pordenoneja

1 Sam 3,3-10.19;
Ps 40,2.4.7-10; 1
Kor 6,13-15.1720; Jn 1,35-42

p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
v zahvalo za božje
varstvo

ob 11. uri
za zdravje in
božje varstvo
za sina Davida

NEDELJA, 7. 1. * JEZUSOV KRST
Vsak krst se najprej podeljuje v veri tistega,ki za krst zaprosi
(katehumena). Kjer so krščenci otroci, se jim krst podeli v veri
staršev in botrov, pa tudi celotnega cerkvenega občestva. Vsi smo
torej poklicani k odgovornosti za to, da bo seme vere, ki je bilo v otroka položeno
pri sv. krstu, moglo rasti ter dozoreti v sad odrasle vere krščenca. To je velika
odgovornost, ki se je tako starši in botri, pa tudi člani župnijskih občestev vse premalo
zavedamo. Prav vsi smo poklicani in vsi poslani, da vsak na svoj način prispevamo k
apostolatu, vsi moremo in moramo biti pričevalci, apostoli Kristusa in njegove ljubezni.
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli

Modri z vzhoda, ki so videli zvezdo, so bili srečni: iskali so te in ti prinesli dragocena darila. Toda jaz sem
srečnejši od modrih, kajti ti si me poiskal in mi prinesel najdragocenejše darilo – svoje odrešenje.
(indijska božična pesem)

TOREK, 9.1. * ŠTUDENTSKA MAŠA OB 20.00 v cerkvi sv. Ane – frančiškani. Vabljeni!
Izročam se ti v novem letu
Moj Oče, izročam se ti, stori z menoj, kar ti je všeč. Karkoli že boš storil, za vse se ti zahvaljujem. Na vse sem
pripravljen, vse sprejmem. Če se tvoja volja izpolni na meni in na vseh tvojih ustvarjenih bitjih, ne hrepenim po
ničemer več, moj Bog.V tvoje roke izročam svojo dušo. Dam jo tebi, moj Bog, z vso ljubeznijo svojega srca, ker te
ljubim in ker me ta ljubezen vodi, naj se ti prepustim, naj se z neskončnim zaupanjem izročim v tvoje roke. Kajti ti si
moj Oče. Amen. (Charles de Foucauld, Youcat – Molitvenik za mlade)
Kaj kaže Bog o sebi, ko pošlje k nam svojega Sina?
Bog nam v Jezusu Kristusu kaže vso globino svoje usmiljene ljubezni. (KKC 65–66, 73)
Po Jezusu Kristusu postane nevidni Bog viden. Postane človek kot mi. To nam kaže, kako
daleč gre Božja ljubezen: on nosi vse naše breme. Z nami hodi po vseh poteh. Je v naši
zapuščenosti, našem trpljenju, našem strahu pred smrtjo. Je tam, kjer ne moremo več naprej,
da nam odpre vrata v življenje. YOUCAT – katekizem za mlade

TOREK, 9.1. * SV. ANDREJ CORSINI, karmeličan, škof
Življenjska zgodba svetega Andreja Corsinija potrjuje resnico, da se
prevelika ljubezen do otrok maščuje tudi pri najboljših starših. Andrej je
bil prvi otrok pobožnih zakoncev Nikolaja in Peregrine iz mogočne
družine Corsini v Firencah. Rodil se jima je po dolgih letih zakona, kot
otrok zaobljube, da bosta prvega otroka darovala Bogu. Svojega
prvorojenca – za njim sta dobila več otrok – sta pretirano razvajala, tako
da je postajal trmast, kjubovalen in samopašen. Oče in mati sta ga krotila, on pa se jima
je upiral in se jima posmehoval. Ko mu je bilo petnajst let, mu je mati z bolečino razkrila
sanje, ki jih je imela ob njegovem rojstvu. Sanjala je, da je njen sin volk, ki pa se je v cerkvi
spremenil v jagnje. Rekla, mu je, da zdaj volka pozna, sprašuje pa se, kje je jagnje. To se je
Andreja tako dotaknilo, da je presekal svoje stare navade in pohitel v cerkev pred Marijino
podobo. Stopil je v karmeličanski red. V veliko veselje svojih staršev je nato živel blago in
ponižno kakor jagnje. Po novi maši je šel za nekaj let študirat v Pariz, nato pa je po vrnitvi v
Firence postal predstojnik samostana. Leta 1349 je bil imenovan za škofa v mestu Fiesole.
Umrl je na praznik Gospodovega razglašenja 1373.
SREDA, 10. 1. * ob 19.00 bo v Rotundi bl. Elija dr. Janez Jurij Arnež predstavil svojo
življenjsko zgodbo: Od znanstvenika in profesorja v Ameriki do duhovnika v Sloveniji.
Pogovor, ki ga pripravljamo s Klubom krščanskim izobražencev, bo vodila Zlata Kraševec. Vabljeni!
SOBOTA, 13. 12. * ob 19.00 KONCERT komornega zbora Aegida v samostanski galeriji.
2. NEDELJA MED LETOM, 14.1. * PRVA DVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM

