
35. teden GODOVI   

IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

25. 8. 2019 
21. NEDELJA 
MED LETOM 

Ludvik IX, 
Francoski 

kralj 

Iz 66,18-21; Ps 

117,1.2; Heb 

12,5-7.11-13; 

Lk 13,22-30 

ob 9. uri 
po namenu 

Norme 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
za + Angelo 

Križnik 

26. 8. 2019 
PONEDELJEK 

Br. Juniper 
Serra, ofm 
duhovnik, 

1 Tes 1,1-5.8-10; 

Ps 149,1-2.3-4.5-

6.9; Mt 23,13.15-

22 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

ob 19. uri 
 

27. 8. 2019 
TOREK 

Sv. Monika 

 

1 Tes 2,1-8; Ps 

139,1-3.4-6; Mt 

23,23-26 

 

KAPELA 

ob 7.30: v čast 
Sv. Duhu 

 

 

 
KAPELA 

p. Andrej ob 
18.00 

GM:za + Jožeta 
Koširja 

 

28. 8. 2019 
SREDA 

Sv. Avguštin, 
škof in  

Cerkv. učitelj 

1 Tes 2,9-13; Ps 

139,7-8.9-

10.11-12; Mt 

23,27-32 

KAPELA 

p. Andrej ob 18.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

 

 

ob 19. uri 
za srečen zakon 

hčere 

29. 8. 2019 
ČETRTEK 

Mučeništvo 
Janeza 
Krstnika 

1 Tes 3,7-13; Ps 

90,3-4.12-

13.14.17; Mt 

24,42-51 

KAPELA 

ob 7.30:   
za + p. Atanazija, 

obl. 

KAPELA 
 

p. Andrej  
GM:za + Jožeta 

Koširja 

30. 8. 2019 
PETEK 

Feliks, 
mučenec 

1 Tes 4,1-8; Ps 

97,1.2.5-

6.10.11-12; Mt 

25,1-13 

KAPELA 
p. Andrej  

GM:za + Jožeta Koširja 
 

ob 19. uri 
za zdravje Neviota 

31. 8. 2019 
SOBOTA 

Rajmund 
Nonat 

redovnik 

1 Tes 4,9-11; Ps 

98,1.7-8.9; Mt 

25,14-30 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 18.00 

GM:za + Jožeta Koširja 
 

ob 19. uri 
 

1. 9. 2019 
22. NEDELJA 
MED LETOM 

Egidij (Tilen) 
opat 

Sir 3,17-

18.20.28-29; Ps 

68,4-5.6-7.10-

11; Heb 12,18-

19.22-24; Lk 

14,1.7-14 

ob 9. uri 
za božje varstvo 

in pomoč 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
GM:za + Jožeta Koširja 

ob 11. uri 
za + Rojc Nives 

  25.8. 2019:  21. nedelja med letom: VSTOPITE SKOZI OZKA VRATA<    
 
»Tisti čas je Jezus na poti v Jeruzalem šel skozi mesta in vasi in učil. Tedaj 
mu je nekdo rekel: »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?« On pa jim je 
dejal: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: veliko 
jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata 
zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: ›Gospod, odpri 
nam!‹ Pa vam bo odvrnil: ›Ne vem, od kod ste.‹ Tedaj mu boste začeli 
govoriti: ›S teboj smo jedli in pili in po naših ulicah si učil,(Lk 13,22...). Ja, 
veliko premalo je zgolj jesti in piti »z Njim«. To mora biti resno svarilo 
vsakemu od nas, ki z Njim vsako nedeljo ali še pogosteje jemo in pijemo. Tudi 
nam bo lahko rekel: »Ne poznam vas!«. Tako kot je nekje na drugem mestu 
rekel: »Ne kdor mi pravi Gospod, Gospod! Ampak kdor spolnjuje voljo 
nebeškega Očeta, Skozi kakšna vrata vstopaš in katere poti ubiraš? Čigavo 
voljo želiš uresničevati? 
  

27. avgust: SVETA MONIKA, mati sv. Avguština 
Je vzor in priprošnjica krščanskih mater. Vse 
življenje je molila za spreobrnjenje svojega sina 
Avguština. Vztrajala je v molitvi, tudi, ko se je 
zdelo, da gredo molitve v prazno in nič ne 
koristijo. Zanjo bi lahko rekli z Jezusovimi 
besedami: »Kdor pa bo vztrajal do konca, bo 
zveličan«. Monikina molitev je bila več kot 
uslišana, saj se je njen sin spreobrnil in postal 
škof in eden največjih učiteljev Cerkve na 

Zahodu. Tudi danes je med nami veliko mater in očetov, ki trpijo, ko gledajo 
življenje svojih otrok. Nemalo od njih se nenehno sprašujejo, kaj so naredili 
narobe, obsojajo se, da so slabi starši in da so »krivi« za to, da sedaj njihovi 
otroci živijo daleč od Cerkve in zdi se tudi od Boga. Naj jim zgled svete 
Monike pomaga, da gredo ven iz samoobtožbe in krivde in da sklenejo roke v 
vztrajno molitev.  
 

29. avgust: MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA 
»Ni ti dovoljeno imeti žene svojega brata!« Te 
besede so ga stale glave. Janez Krstnik je prišel, da 
izpriča resnico, da pripravi pot Gospodu. Ni bil on 
Luč, ampak je pričeval o Luči. Ni prišel zato, da reši 
svoje življenje, ker bi ga takrat zares izgubil. Sprejel 
je vlogo MONŠTRANCE. Tistega, ki kaže na Jagnje 
Božje, tistega, ki se mora manjšati, On pa rasti. 
Izprosi  nam, ti veliki prerok, takšnih možakarjev, 
takšnih prerokov, takšnih neuklonljivih pričevalcev. 


