5. teden
29.1.2017
4. NEDELJA
MED LETOM
SVETOPISEM
SKA

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Valerij,
Trierski, škof

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Sof 2,3; 3,1213; Ps 146,67.8-10; 1 Kor
1,26-31; Mt
5,1-12

SVETE MAŠE
Kapela ob 7,00
po namenu darovalca
za + Rupnik in Lilija

ob 11.uri
za + Lidijo
Mesarec

ob 18.uri
za + Madžar Mare

ob 9. uri

PONEDELJEK

sv. Hiacinta
Mariscotti,
klarisa

Heb 11,32-40;
Ps
31,20.21.22.23.
24; Mr 5,1-20

Kapela ob 7,30
za + Bruna Šorgo
za brate laike

31.1.2017
TOREK

sv. Janez
Bosko,
ustanovitelj
salezijancev

Heb 12,1-4; Ps
22,2627.28.30.31-32;
Mr 5,21-43

Kapela ob 7,30
za + Bruna Šorgo
za dobrotnike in
samostansko družino

1.2.2017
SREDA

sv. Brigita
Irska, opatinja

Heb 12,4-7.1115; Ps 103,12.13-14.17-18;
Mr 6,1-6

Kapela ob 7,30

2.2.2017
ČETRTEK
SVEČNICA

JEZUSOVO
DAROVANJE
SVEČNICA

Mal 3,1-4; Ps
24,7.8 .9.10;
Heb 2,14-18; Lk
2,22-40

3.2.2017
PRVI PETEK

sv. Blaž, škof
in mučenec

Heb 13,1-8; Ps
27,1.3.5.8-9;
Mr 6,14-29

4.2.2017
PRVA
SOBOTA

sv. Jožef
Leoniški,
kapucinski
duhovnik

Heb 13,1517.20-21; Ps
23,1-6; Mr
6,30-34

5.2. 2017
5. NEDELJA
MED LETOM

sv. Agata,
devica in
mučenka

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

30.1.2017

za + Bruna Šorgo

Kapela ob 7,30
za + Bruna Šorgo

ob 18.uri

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

ob 18.uri
po namenu
ob 18.uri
za vero v družini

Kapela ob 7,30
za + Danila Pegana

ob 18.uri
za srečen porod
in blagoslov
bodoče

Kapela ob 7,30
za + Danila Pegana
za + Ludviko Černigoj
7.dan

ob 18.uri
po nemenu
posvečenih
Jezusovemu in
Marijinemu Srcu

Kapela ob 7,00
za + Danila Pegana
ob 9. uri
za + Karla Zaharja

ob 11.uri
za + Emo in
Jožeta Gašperut

4. NEDELJA MED LETOM, 29.1. * SVETOPISEMSKA NEDELJA
ČETRTEK, 2.2. * JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA - DAN
POSVEČENEGA ŽIVLJENJA * SREČANJE FSR OB 18,30

Pri obeh mašah bo blagoslov sveč
TUDI MI SMO LUČ, KI JO PRINAŠAMO SVETU
Sv. Avguštin pravi, da je »Simeon izbranec, ki je lahko videl Jezusa po mesu. Na isti
način ga vidi vsak od nas, ko ga doume z očmi vere.« Simeon v sebi pooseblja tako
duhovništvo kot preroštvo in daje Jezusu ključe duhovniške in preroške službe za
odklepanje grehov, ki so v verige vklenili vse človeštvo. V srečanju Simeona, Ane in
Jezusa je Kristusova skrivnost razkrita: On je luč za pogane ter slava za Izrael.
Na vzhodu so današnji praznik poimenovali Hypapante, praznik srečanja, saj Simeon in
Ana, ki se v templju srečata z Jezusom ter v njem prepoznata težko pričakovanega
Mesija, predstavljata človeštvo, ki se v Cerkvi sreča s svojim Gospodom. Pozneje, ko se
je ta praznik razširil tudi na zahod, pa je v ospredje prišel simbol luči in s tem procesija s
svečkami. Od tu izhaja drugo ime za ta praznik: svečnica. To vidno znamenje želi
nakazati, da Cerkev v veri sreča Njega, ki je »luč ljudem«, ga z vero sprejme in nato to
»luč« z vso zavzetostjo ponese svetu. Skladno s tem liturgičnim praznikom je sveti
Janez Pavel II. od leta 1997 želel, da se na ta dan po vsej Cerkvi obhaja poseben dan
posvečenega življenja, saj je darovanje Božjega Sina model za vsakega moškega ali
žensko, ki posveti svoje življenje Gospodu. Ta dan ima trojen namen: najprej hvaliti
Gospoda in se mu zahvaljevati za dar posvečenega življenja, drugi namen je prebuditi
poznavanje in spoštovanje tega načina življenja pri vsem Božjem ljudstvu in tretji
namen pa je, povabiti vse, ki so posvetili svoje življenje zaradi evangelija, da bi obhajati
čudovita dela, ki jih je v njih storil Gospod. Po: Benedikt XVI.
Ob 11. uri bo v Ilirski Bistrici pri sestrah notredamkah srečanje vseh
redovnikov in redovnic iz koprske škofije, ki ga bo vodil škof dr. Jurij Bizjak.
Pri maši bodo obnovili svoje redovne zaobljube: »Bog Oče, s krstom si me posvetil,
z močjo svojega Duha pa si me poklical, naj hodim za Jezusom Kristusom in
sodelujem v Cerkvi pri njegovem odrešenjskem poslanstvu. Kot odgovor na tvojo
ljubezen danes obnavljam zaobljubo čistosti, uboštva in pokorščine. V zaupanju v
tvojo milost, v priprošnjo Device Marije in naših svetih zavetnikov želim zvesto
živeti v tvojo slavo in za odrešenje sveta. Amen«
PRVI PETEK, 3.2. * SV. BLAŽ, mučenec * BLAGOSLOV
SV. BLAŽA bo pri obeh mašah. »Večkrat prosimo tega ali
onega svetnika ali svetnico, naj nam pri Bogu izprosi zdravje ali
pomoč v raznih nesrečah. Tako se tudi zatekamo k sv. Blažu, naj nas
reši bolezni v grlu in vsakega drugega zla.«
PRVI PETEK, 3.2. * 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.feb, po maši ob 18. uri.V soboto,4. feb., bomo ob 17. uri bomo obhajali drugo
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!

PRVA SOBOTA, 4.2. * PRVOSOBOTNA POBOŽNOST OB 17.00

5. NEDELJA MED LETOM, 5.2. * VI STE LUČ SVETA

