6. teden
4. 2. 2018
5. NEDELJA
MED LETOM
5. 2. 2018

GODOVI
IN PRAZNIKI
sv. Jožef Leoniški,
kapucin, misijonar

7. 2. 2018
SREDA
8. 2. 2018
ČETRTEK
9. 2. 2018
PETEK
10. 2. 2018
SOBOTA
11. 2. 2018
6. NEDELJA
MED LETOM
SVETOVNI DAN
BOLNIKOV

SVETE MAŠE
p. Andrej:
za + Ambrožič

v zahvalo
Draguški

ob 18. uri

1 Kr 8,1-7.9-13;
Ps 132,6-7.810; Mr 6,53-56

Kapela ob 7.30

sv. Peter Krstnik,
Pavel Miki in tov.
mučenci,

1 Kr 8,2223.27-30; Ps
84,3-4.5.10.11;
Mr 7,1-13

Kapela ob 7.30

1 Kr 10,1-10; Ps
37,5-6.3031.39-40; Mr
7,14-23

Kapela ob 7.30

1 Kr 11,4-13; Ps
106,3-4.353.37.40; Mr
7,24-30

Kapela ob 7.30

1 Kr 11,2932;12,19; Ps
81,10-11.1213.14-15; Mr
7,31-37

Kapela ob 7.30

frančiškani,
tretjeredniki in jezuiti

sv. Koleta
(Nika),
redovnica
sv. Hieronim
Emiliani,
ustanovitelj
somaskov in
vzgojitelj

sv. Apolonija,
devica in mučenka
sv. Sholastika,
redovnica
Bl. Alojzij
Stepinac, škof in
mučenec
Lurška Mati Božja

1 Kr 12,2632;13,33-34; Ps
106,6-7.1920.21-22; Mr
8,1-10
3 Mz 13,1-2.4446; Ps 32,12.5.11; 1 Kor
10,31-11,1; Mr
1,40-45

ob 11. uri
za +
Benedikta
Pribaca in +
družine

ob 9. uri

sv. Agata, devica
in mučenka

PONEDELJEK

6. 2. 2018
TOREK

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Job 7,1-4.6-7;
Ps 147,1-2.34.5-6; 1 Kor
9,16-19.22-23;
Mr 1,29-39

po namenu
darovalca
p. Andrej:
za + Ambrožič

po namenu
darovalca
p. Andrej:
za + Ambrožič

v zahvalo za
zdravje
p. Andrej:

po namenu
darovalca

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

ob 20. uri
študentska
maša p.n.d.

ob 18.uri
za božje varstvo
in blagoslov sina

za + Ambrožič

po namenu
darovalca
p. Andrej:
za + Ambrožič

po namenu
darovalca
p. Andrej:

ob 18.uri
po namenu
darovalca

ob 18.uri
po namenu
darovalca

za + Ambrožič

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej:
za + Ambrožič
p. Andrej:
za + Ambrožič

ob 9. uri
za + Ljubo in
Antona Novak

ob 18.uri
po namenu
darovalca

ob 11. uri
za + Emo in
Jožeta
Gašperut

5. NEDELJA MED LETOM, 4.2. * OZDRAVIL JE RAZNOVRSTNE BOLNIKE

Lurška devetdnevnica: Pridite!
PONEDELJEK, 5. 2. ob 18.45 KATEHEZA MESECA, ki tokrat obravnava
izredno perečo temo PORNOGRAFIJO, ki dobesedno razjeda človekovo
dostojanstvo in uničuje medsebojne odnose. Obvestite se med seboj in povabite še koga.

Pridi tudi k temu bolniku
Ti, rešitev bolnikov, držim te za besedo in te prosim: pridi k temu bolniku; naj začuti, da si ti
njegova rešitev, da si tu s telesom blizu tudi po meni. Vzemi bolno telo v svoje roke in ga
zravnaj, pritisni ranjeno dušo na svoje srce in jo ozdravi. Dotakni se vprašujočega duha in ga
obudi k novemu življenju. (Anton Rotzetter)
SV. AGATA, devica in mučenka
Rodila se je v plemeniti družini v mestu Katanija na Siciliji. Bila je
nežna, telesno in dušno visoko obdarjena. Njena lepota je
privabljala številne snubce, med katerimi je bil tudi Kvintijan,
»glavar sicilskega otoka«. Agata, ki je svoje srce oddala Božjemu
ženinu, je vse gladko zavrnila. Tudi Kvintijana. Ko je pod cesarjem
Decijem leta 250 izbruhnilo preganjanje kristjanov, se je Kvintijan
spomnil, da je Agata odbila njegovo ponudbo, ker je kristjanka. Nastopila je ura
maščevanja. Poklical jo je pred svoj sodni stol in jo najprej zlepa, potem s številnimi
krutimi mukami hotel pripraviti do tega, da bi prelomila svojo zaobljubo devištva in
da bi se odpovedala svoji veri. Vse zaman. Agata je junaško vztrajala do konca.
Opis njenega mučeništva je nastal šele v 5. stoletju in zgodovinsko ni zanesljiv.
Ohranjena cerkvena izročila pa soglašajo, da je bila nedvomno doma iz Katanije,
njeni starši so bili premožni in ugledni meščani. Bila je vzgojena v krščanski veri in
že kot mlado dekle se je odločila, da bo živela deviško. Zaradi krščanske vere je
pretrpela strašne muke. Prav zato jo prikazujejo tako, da nosi na krožniku svoje
deviške prsi.
TOREK, 6. 2. * ŠTUDENTSKA MAŠA OB 20.00 v cerkvi sv. Ane – frančiškani.
6. NEDELJA MED LETOM, 11.2. * LURŠKA MATI BOŽJA *
26. SVETOVNI DAN BOLNIKOV
Papež Frančišek je napisal poslanico za svetovni dan bolnikov:

»Glej, tvoj sin … Glej, tvoja mati«.
Mariji, Materi nežnosti, izročamo vse bolne, tako na telesu kot na duši, da bi jim pomagala
ohranjati upanje. Prosimo jo tudi za pomoč, da bi lahko sprejemali bolne brate in sestre. Cerkev
ve, da potrebuje posebno milost, da bi se lahko izkazala za vredno evangeljske naloge služenja
bolnim. Naj nas molitve k Božji Materi združijo v nenehni prošnji, da bi vsi člani Cerkve z
ljubeznijo živeli poklicanost služiti življenju in zdravju. Naj bo Devica Marija naša priprošnjica
za 26. svetovni dan bolnikov. Naj pomaga bolnim, da bi svoje trpljenje živeli v občestvu z
Gospodom Jezusom, in podpira vse tiste, ki skrbijo zanje. Bolnim, zdravstvenim delavcem in
prostovoljcem iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov.
Osrednja slovesnost bo kot vsako leto v narodnem svetišču Marije Pomagaj na
Brezjah, v nedeljo, 11. februarja, ob 10. uri in jo bo vodil murskosoboški škof msgr.
dr. Peter Štumpf.

Relikvije sv. Frančiška v Kopru

sv. Ana od 21. do 28. 2.

