6. teden
5.2.2017
5. NEDELJA
MED LETOM

6.2.2017
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Agata,
devica in
mučenka
sv. Peter
Krstnik, Pavel
Miki in tovariši,
frančiškani, jezuiti in
tretjeredniki, prvi
japonski mučenci

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Iz 58,7-10; Ps
112,4-5.6-7.89; 1 Kor 2,1-5;
Mt 5,13-16

1 Mz 1,1-19;
Ps 104,1-2.56.10.12.24.35;
Mr 6,53-56

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Karla Zaharja

ob 11.uri
za + Emo in
Jožeta Gašperut

Kapela ob 7,30
za sinovo vrnitev v
cerkev

ob 18.uri
za + Vlada Mrše

Kapela ob 7,30
po namenu
darovalca

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

ob 18.uri

sv. Koleta,
klarisa

1 Mz 1,20-2,4;
Ps 8,4-5.6-7.89; Mr 7,1-13

sv. Hieronim
Emiliani,
somask
(Družba
služabnikov
revnih)

1 Mz 2,5-9.1517; Ps 104,12.27-28.29-30;
Mr 7,14-23

Kapela ob 7,30
po namenu
darovalca

ob 18.uri
za + Josipa
Opasič

9.2.2017
ČETRTEK

sv. Apolonija,
devica in
mučenka

1 Mz 2,18-25;
Ps 128,12.3.4-5; Mr
7,24-30

Kapela ob 7,30
po namenu
darovalca

ob 18.uri
za zdravje

10.2.2017
PETEK

sv. Sholastika,
devica

1 Mz 3,1-8; Ps
32,12.5.6.7;Mr
7,31-37

Kapela ob 7,30
za + Ivana Rožac

ob 18.uri
za zdravje Janje
in Anice

11.2.2017
SOBOTA

Lurška Mati
božja
Svetovni dan
bolnikov

1 Mz 3,9-24;
Ps 90,2.3-4.56.12-13; Mr
8,1-10

Kapela ob 7,30
po namenu
darovalca

ob 18.uri
za + Vinka
Žigante

Sir 15,15-20; Ps
119,1-2.4-5.1718.33-34; 1 Kor
2,6-10; Mt
5,17-37

ob 9. uri
za + Leona
Vadnov

ob 11.uri
za + Bevk

7.2.2017
TOREK

8.2.2017
SREDA

12.2.2017
6. NEDELJA
MED LETOM

sv. Evlahija,
mučenka

5. NEDELJA MED LETOM, 5.2. * VI STE LUČ SVETAP
Gospod Jezus, imenuješ nas sol zemlje in luč sveta in nas
svariš, naj ne zapravljamo tvojih darov. Naše svetilke so
prižgane. Zahvaljen za ogenj, s katerim moremo ogrevati, in za
svetlobo, da se od nas umakne tema. Le z medlim sojem gori
naša oljenka, kadar pozabljamo nate. Ne dopusti, da bi stenj
ugasnil. Strah nas je večne noči.Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh
PONEDELJEK, 6.2. * KATEHEZA MESECA ZA DUHOVNO IN
OSEBNOSTNO RAST od 19.00 do 20.00 v Monaldovi dvorani:
»SPREJEMANJE IN DAROVANJE«
Večeri so zaključena celota. Lahko se udeležite le tiste kateheze, ki vas zanima.
Naša temeljna človeška duhovna zrelost je v odprtosti in sprejemanju. Odprtost, da sem
lahko ljubljen. V sprejemanju samega sebe, pustim biti ljubljiv in se darujem v ljubezni…

TOREK, 7.2. ob 19.00 v Rotundi bl. Elija: kulturni večer, posvečen pesmi in
poeziji domačih avtorjev. Predstavili se bodo: Ines Cergol, Mile Pešorda, Edo
Zanco, oktet Aljaž in drugi. Večer bo povezoval Ivo Bevk.
SREDA, 8.2. * SV. HIERONIM EMILIANI, somask, Družba služabnikov revnih
Rodil se je leta 1486 v plemiški družini v Benetkah. Hieronim je prevzel skrb za
otroke svojega brata Luka, ki je umrl na bojišču, in še za tri nečake, ki so tudi
ostali brez staršev. Nečakom je namenil vso svojo pozornost. Leta 1532 ga je
škof iz Bergama poklical, naj prenovi dobrodelno dejavnost v Veroni. Zavihal je
rokave, opremil dve sirotišnici, eno v Veroni, drugo v Brescii, leta 1533 pa je s
tridesetimi sirotami in s pomočjo Frančiška II. Sforze ustanovil »Družbo
služabnikov revnih«. Papež Pij V. je družbo potrdil in razglasil pod imenom
»Regularni kleriki iz Somasca«. Bolj so znani po imenu somaski. Umrl je 8.
februarja 1538 po zelo naporni poti, ko je pregledoval hiše, ki jih je ustanovil
SOBOTA, 11.2. * LURŠKA MATI BOŽJA – SVETOVNI DAN
BOLNIKOV
Pred večerno mašo , ob 17.30, bomo zapeli litanije Matere božje.
Iz pisma bolnikom: Dragi preizkušani bratje in sestre. Vsak križ,
solza, bolečina, ki jo darujete za drugega ali Bogu kot svoj dar in žrtev, je znamenje
ljubezni, ki jo imate do svojih bližnjih in do Boga. In to je tisto, kar je velikokrat
premalo cenjeno. Ljudje pravijo, da ni več čudežev, jaz pa vam pravim: poglejte
ljudi, ki kljub trpljenju, bolezni, križu in bolečinam ohranijo vero, zaupanje,
ljubezen. To je nekaj nadnaravnega, to je pravi čudež. Kolikokrat se mi zgodi, da
me bolnik sprejme celo z nasmehom na obrazu. Vedno ko pomislim na vse te ljudi,
komaj premagujem solze – ne solze žalosti, ampak solze notranje sreče in miru, ki
ga doživljam ob teh ljudeh. Dragi preizkušani bratje in sestre, ki sprejemate svoj
križ v veri in zaupanju ter ga z ljubeznijo darujete za svoje bližnje in Bogu kot svoj
dar in svojo žrtev: vi ste luč, vi ste zgled, vi prinašate odrešenje za mnoge ljudi (tudi
zame). Vaš križ ni zaman! Naj bo skromna beseda HVALA znamenje iskrene hvaležnosti
vsakemu posebej za vse dobro… Dokler bomo ohranili vero, zaupanje in ljubezen, se nam ni
treba ničesar bati – niti smrti. Bog vas blagoslovi! p. Daniel Golavšek OFMConv

6. NEDELJA MED LETOM, 12.2. * JEZUS DOPOLNJUJE POSTAVO

