GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv.
Aleksander
(Branko), škof

Iz 49,14-15; Ps
62,2-3.6-7.8-9;
1 Kor 4,1-5; Mt
6,24-34

za + Marijo
Srnel
ob 9. uri
za + Marijana

ob 11.uri
za + teto
Marijo

sv. Gabrijel
Žalostna
Matere Božje,
redovnik

Sir 17,24-29; Ps
32,1-2.5.6.7;
Mr 10,17-27

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

ob 18.uri
za + Marka
Marina

sv. Hilarij
(Radovan)
papež

Sir 35,1-12; Ps
50,5-6.78.14.23; Mr
10,28-31

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

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

sv. Albin
(Zorko), škof

Jl 2,12-18; Ps
51,3-6.1214.17; 2 Kor
5,20-6,2; Mt
6,1-6.16-18

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

KRIŽEV POT

sv. Agnes
(Neža)
Praška,
klarisa

5 Mz 30,15-20;
Ps 1,1-4.6; Lk
9,22-25

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

ob 18.uri
v čast sv.
p. Piju

3.3.2017
PRVI PETEK

sv.
Kunigunda,
kraljica

Iz 58,1-9; Ps
51,3-4.5-6.1819; Mt 9,14-15

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

KRIŽEV POT

4.3.2017
PRVA
SOBOTA

sv. Kazimir,
poljski
kraljevič

Iz 58,9-14; Ps
86,1-2.3-4.5-6;
Lk 5,27-32

5.3.2017
1. POSTNA
NEDELJA

sv. Hadrijan
(Jadran),
mučenec

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

9. teden
26.2.2017
8. NEDELJA
MED LETOM
27.2.2017
PONEDELJEK

28.2.2017
TOREK
1.3.2017
PEPELNIČNA
SREDA
2.3.2017
ČETRTEK

SVETE MAŠE

ob 18.uri

ob 17.30
ob 18.uri
za zdravje in
božje varstvo

ob 17.30

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

ob 18.uri
za zdravje v
družini
ob 18.uri
za + Eriko
v zahvalo za
prejete milosti
Fatimske Marije

ob 8.30
KRIŽEV POT
za + Marijo Srnel

ob 9. uri
za + Franca
Artnika

ob 11.uri
za hčerko ob
rojstnem
dnevu

8. NEDELJA MED LETOM, 26.2. * KRISTUS SVARI PRED ZASKRBLJENOSTJO

PONEDELJEK, 27.2. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 17.00
TOREK, 28.2. * SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE OB 18.30
PEPELNIČNA SREDA, 1.3. * PEPELJENJE * STROGI POST * KRIŽEV POT

Postni čas začenjamo na pepelnično sredo in bo trajal 40 dni. Postni
čas bomo sklenili z večerno mašo velikega četrtka.
Obred pepeljenja pri obeh mašah Duhovnik verniku na glavo
simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže
notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma
poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v
postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi. Pepel je
znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti
spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in
prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro
prerodil v novega človeka. Ko mašnik vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje
križa in izreče: Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš, napoveduje konec
zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi
majhno in nevredno. V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost.
Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in
pokore na glavo posipa pepel. Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni
postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti. Pomenljiv vidik posta je poglobitev
osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in
prejemanja zakramentov sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter
dobra dela. Strogi post – ko se samo enkrat v dnevu najemo do sitega – je na pepelnico in veliki

petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno
v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za
potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela,
post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja.
KRIŽEV POT bo v naši cerkvi na pepelnico ob 17.30 in vsako nedeljo ob 8.30 in vsak
petek ob 17.30.
40 DNI BREZ ALKOHOLA: 1.3 do 15.4. Izberi prav. Bodi z mano.
Ob letošnjem postu je Slovenska Karitas pripravila posebno postno
pobudo: 40 dni brez alkohola v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo
zaradi bolezni, ki so posledica alkohola, nesreč na cestah in zaradi nasilja v
družinah.

40 ur brez telefona postna akcija mladih resnicnostjelepsa
IZKLOPI SE Z NAMI vsak dan za eno uro

ČETRTEK, 2.3. * SREČANJE OFS (FSR) OB 18.30
PRVI PETEK, 3.3. * MOLITEV ZA DOMOVINO OB 17.00
Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na
prvi petek, 3. mar. po maši ob 18. uri. V soboto, 4. mar., bomo ob 17. uri obhajali tretjo
prvosobotno pobožnost in molili za duhovne poklice. Molili bomo rožni venec na fatimski
način in ga sklenili s petimi litanijami Matere božje in sv. mašo ob 18.uri. Vabljeni!
SVETOVNI MOLITVENI DAN ŽENSK v cerkvi sv. Mavra v Izoli, 3.3. ob 19.45.

PRVA SOBOTA, 4.3. * PRVOSOBOTNA POBOŽNOST OB 17.00
1. POSTNA NEDELJA, 5.3. * JEZUS SE JE 40 DNI POSTIL IN BIL SKUŠAN

