
5. teden GODOVI   
IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 
BRANJE SVETE MAŠE 

26. 1. 2020 
3. NEDELJA 
MED LETOM 

Timotej 
in Tit 
škofa 

Iz 8,23-9,3; Ps 
27,1.4.13-14; 1 
Kor 1,10-13.17; 

Mt 4,12-23 

ob 9. uri 
za Vero ob R.D. 

KAPELA 
p. Andrej ob 10.00 

po namenu 

ob 11. uri 
za + Križnik 

Angelo 

27.1. 2020 
PONEDELJEK 

Angela 
Merici 
devica 

2 Sam 5,1-7.10; 
Ps 89,20.21-

22.25-26;  
Mr 3,22-30 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 18. uri 
za zdravje in 
božje varstvo 

28. 1. 2020 
TOREK 

 

Tomaž 
Akvinski 

cerkv. učit. 

2 Sam 6,12-
15.17-19; Ps 
24,7.8.9.10;  
Mr 3,31-35 

 

KAPELA 

p. Andrej ob 17.00 
za + Ludviko 

Černigoj 
 

ŠTUDENTSKA 
MAŠA ob 20. uri  

 

29. 1. 2020 
SREDA 

Konstancij 
škof 

2 Sam 7,4-17; 
Ps 89,4-5.27-

28.29-30; 
 Mr 4,1-20 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 18. uri 
za spreobrnjenje 

in blagoslov 
Katarine 

 

30. 1. 2020 
ČETRTEK 

Hijacinta 
Mariscotti 
tretjerednica  

2 Sam 7,18-
19.24-29; 

 Ps 132,1-2.3-
5.11.12.13-14; 

Mr 4,21-25 

KAPELA 
 

 ob 7.30 
za zdravje na 

duši in na telesu 

KAPELA 
 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu 

31. 1. 2020 
PETEK 

Janez 
Bosko 

duhovnik 

2 Sam 11,1-4.5-
10.13-17; 

 Ps 51,3-7.10-
11; Mr 4,26-34 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 18. uri 
za + Zigante 
Klavdija in 

Zornado Marijo 

1. 2. 2020 
SOBOTA 

Brigita Irska 
opatinja 

2 Sam 12,1-
7.10-17;  

Ps 51,12-13.14-
15.16-17; 

 Mr 4,35-41 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

za dobrotnike 
samostana in 
sam. družino 

ob 18. uri 
v dober namen 

2. 2. 2020 
3. NEDELJA 
MED LETOM 

Jezusovo 
darovanje- 
svečnica 

Mal 3,1-4; 
Ps 24,7-10; 

 Heb 2,14-18;  
Lk 2,22-40  

ob 9. uri 
za zdravje v družini 

KAPELA 
p. Andrej ob 10.00 

po namenu 

ob 11. uri 
za + Benedikta in 

Ano ter 
++sorodnike 

26. januar: NEDELJA BOŽJE BESEDE 
Danes na tretjo nedeljo med letom bomo NEDELJO BOŽJE BESEDE 
prvič obhajali v vesoljni Cerkvi, kakor je določil papež Frančišek v 
apostolskem pismu Aperuit illis. Ob tej priložnosti je Papeški svet za 
pospeševanje nove evangelizacije pripravil tudi poseben logo, ki je 

lahko v pomoč pri razumevanju pomena 
nove pobude svetega očeta. Logo prikazuje 
znan prizor iz Lukovega evangelija: učenca 
na poti v Emavs, katerima se v določenem 
trenutku pridruži vstali Jezus. Jezus ima v 
roki »zvitek Knjige«, to je Sveto pismo, ki se 
v Njem dopolni, na njegovi levi in desni pa 
sta učenca: Kleopa, kakor izrecno zapiše 
Luka, in, po mnenju nekaterih eksegetov, 
njegova žena. Kleopa ima v roki palico, 

znamenje romanja, medtem ko se zdi, da se žena dotika Kristusa. 
Obraza obeh učencev sta uprta v Gospoda. Žena nanj kaže s svojo levico 
ter tako potrjuje, da je On izpolnitev pradavnih obljub in živa Beseda, 
ki mora biti oznanjena svetu. Kleopa pa z roko kaže na pot, ki jo morata 
učenca prehoditi, da bi vsem prinesla veselo oznanilo evangelija. Na 
učenčevi levici je zvezda, znamenje evangelizacije, ki vodi in usmerja 
njune korake v prihodnost kot večna luč. Ikona prav tako prikazuje 
dinamiko gibanja: hodijo, so na poti; učenca sta namenjena v kraje, 
kamor morata prinesti oznanilo vstalega Kristusa. Logo tako v vsem 
spominja na to, kar je bistvo nedelje Božje Besede: oznanilo vstalega 
Kristusa učence vabi k dinamičnosti in iskanju vedno novih načinov 
izražanja, da bi moglo biti Sveto pismo živo pravilo življenja Cerkve. 
 

PONEDELJEK, 27. januar: Večer ob Božji besedi: SREČANJE BIBILIČNE 
SKUPINE bo po večerni sveti maši (18.40) v Monaldovi dvorani. Vabljeni vsi, ki 
bi radi okušali moč in lepoto Božje Besede v svojem življenju. 
 

NEDELJA, 2. februar; SVEČNICA. Pri nas je zadnji dan božičnega časa. Sicer 
pa je to praznik Jezusovega darovanja v templju, ki ga obhajamo štirideset 
dni po božiču. Praznik pa je dobil tudi ime svečnica, ker na ta dan po stari 
navadi po cerkvah blagoslavljamo sveče. Na Slovenskem je še vedno lepa 
navada, da do tega dne domove krasijo božične smrečice, gotovo pa jaslice.  
 

Ta dan redovniki in redovnice obhajamo tudi dan posvečenega življenja. 
Priporočamo se vam v molitev. 
 

Nabirka te nedelje, ki je prva v mesecu, je namenjena kritju stroškov 
ogrevanja cerkve. Toplo priporočamo. 
 

Darujte tudi za svete maše. Bog vam povrni. 


