
 

8. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

17. 2. 2019 
6. NEDELJA 
MED LETOM 

 
 

Sedem 
sv.ustanoviteljev 
servitov 

 

Jer 17,5-8; Ps 
1,1-4.6; 1 Kor 
15,12.16-20; Lk 
6,17.20-26 

ob 9. uri 
za + družine Mislej 
p. Andrej ob 10.00 
za + Rada Kokarja 

ob 11. uri 

za + Heinricha 
Feindler 

18. 2. 2019 
PONEDELJEK 

 

 
sv. Flavijan, 
škof 

1 Mz 4,1-15.25; 
Ps 50,1.8.16-
17.20-21; Mr 
8,11-13 

Kapela ob 7.30 
za družino Vuk 

p. Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

ob 18. uri 
za uspešno 

zdravljenje po 
operaciji 

19. 2. 2019 
TOREK 

 

 
sv. Konrad 
Piačenski, 
tretjerednik 

 
1 Mz 6,5-8;7,1-
5.10; Ps 29,1-
4.9-10; Mr 
8,14-21 

 

Kapela ob 7.30 
za blagoslov samskih, 
Bogu posvečenih in 

župnika Lojzeta Hostnika 
 

p. Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

ob 18. uri 
v čast sv. Antonu 
Pad. za zdravje 

družine ter 
spreobrnenje očeta 

in sinov 

ob 20. uri 
študentska: p.n.d. 

 

20. 2. 2019 
SREDA 

sv. Leon 
Sicilski, škof 
 

Lucija,Frančišek 
in Jacinta, 
fatimski pastirčki 

 

1 Mz 8,6-13.20-
22; Ps 116,12-
13.14-15.18-
19; Mr 8,22-26 

Kapela ob 7.30 
za blagoslov 

zakoncev in mladih 
ter duše v vicah 

p. Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

 

ob 18. uri 
v čast Svetemu 

Duhu za 
razsvetljenje in 

ozdravitev mioma 

21. 2. 2019 
ČETRTEK 

 
sv. Peter 
Damiani, škof 

1 Mz 9,1-13; Ps 
102,16-18.19-
21.29.22-23; Mr 
8,27-33 

Kapela ob 7.30 
za Joži Jeklar ob 
rojstnem dnevu 

p. Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

 
ob 18. uri 

za + iz družine 
Faust 

 

22. 2. 2019 
PETEK 

 
Sedež 
apostola Petra 

 
1 Pt 5,1-4; Ps 
23,1-6; Mt 
16,13-19 

Kapela ob 7.30 
za blagoslov samskih, 
Bogu posvečenih in 

župnika Lojzeta Hostnika 
 

p. Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

ob 18. uri 

za + Ivana 
Skočaja 

23. 2. 2019 
SOBOTA  

 
sv. Polikarp, 
škof in 
mučenec 

 
Heb 11,1-7; Ps 
145,2-3.4-5.10-
11; Mr 9,2-13 

Kapela ob 7.30 
za blagoslov zakoncev in 
mladine ter duše v vicah 

p. Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

ob 18. uri 

za zdravje 
Davida 

24. 2. 2019 
7. NEDELJA 
MED LETOM 

 
sv. Matija, 
apostol 
 

1 Sam 26,2.7-

9.12-13.22-23; Ps 

103,1-2.3-

4.8.10.12-13; 1 

Kor 15,45-49; Lk 
6,27-38 

ob 9. uri 
za + starše in 

sorodnike Pekolj 
p. Andrej ob 10.00 

po namenu darovalca 

ob 11. uri 

za + Angelo 
Križnik 

 



6. NEDELJA MED LETOM, 17.2. * BLAGOR UBOGIM, GORJE BOGATINOM 

Spominski dan BL. JULIANE MALGRANELLI (+1551), servitske 

tretjerednice, ob 11.00 s sv. mašo in kratko akademijo. 

DEVETDNEVNICA K SV. FATIMSKIM PASTIRČKOM 

Njihov god obhajamo 20. februarja. Pridružite se nam!  
 

RELIKVIJE SV. FRANČIŠKA  

Frančiškani želimo na ta način na novo obuditi povezanost 

s temelji, ki jih je postavil sv. Frančišek s svojim načinom 

življenja. Vabimo vas, da se nam pridružite pri molitvah in  

                    češčenju relikvij! 
         Relikvije bodo izpostavljene do 19.februarja:  

vsak delavnik v kapeli od 8.00 - 17.00 in v cerkvi od 17.00 - 18.00. 

V nedeljo, 17. februarja v cerkvi od 8.00 – 12.00 in v kapeli od 12.00 – 19.00. 

POMEN ČEŠČENJA RELIKVIJ 

Človek je nedeljiva enota telesa, duše in duha. Verujemo v  lepoto človeškega telesa, saj 

smo ustvarjeni po Božji podobi. Sveti Pavel celo pravi: »Mar ne veste, da je vaše telo 

tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga?« (1 Kor 6,19). Verujemo v 

vstajenje telesa, torej celotnega človeka, zato imamo dolžnost, da smo do telesa še 

posebej pozorni in spoštljivi. V katoliški Cerkvi je odnos do posmrtnih ostankov tistih, ki so 

po sodbi Cerkve živeli svetniško, še toliko bolj spoštljiv, saj nas nenehno postavljajo v 

območje svetosti, ki jo je pokojni živel in nas vabi, da bi jo na svoj način zaživeli tudi mi. 

V krščanstvu nikoli ne častimo stvari niti človeka, ampak je čaščenje vedno namenjeno le 

Bogu. Svetniki in njihove relikvije imajo v krščanstvu smisel le, če nam pomagajo pri 

čaščenju Boga. Če bi nas zadrževali pri sebi, bi zapadli v malikovanje. Človek, četudi 

svetnik, nas ne more odrešiti, saj je edini odrešenik Bog. Relikvije svetnikov so 'živi' 

(otipljivi, vidni) spomin na Božjo navzočnost med nami, saj lahko nekdo svetniško živi samo 

zaradi Božje milosti in sodelovanja z njo, ne pa iz lastne moči. 

Relikvije nam sporočajo tudi: če je eden izmed nas zmogel živeti sveto, lahko tako živi 

vsak izmed nas. Relikvije so torej pomoč v utrjevanju vere - jo predpostavljajo, a tudi 

hranijo in poglabljajo. Ob relikvijah se ozračje vere, molitve in razpoložljivosti lažje 

vzpostavi, saj smo ljudje vedno telesno-duhovna bitja in zato potrebujemo tudi telesno 

bližino in vzpodbude. Čudeži, ki se ne malokrat dogajajo ob srečanju s svetniki, so 

znamenja Božjega delovanja tam, kjer je vera močna in zaupanje trdno. (ZAVOD DOMINIKA,. Bled) 

    TOREK, 19.2. * SV. KONRAD PIAČENSKI, tretjerednik 

INTERVJU NA ODRU – ZORKO BAJC, piranski župnik ob 19.30 v Gledališče Koper 

      Konrad je bil po rodu Italijan. Izhajal je iz ugledne plemiške družine in se    

      odločil za vojaško službo. Zelo rad je hodil na lov in nekoč se mu je zgodilo, da    

      se mu je divjad skrila. Da bi jo prepodil, je zažgal goščavo. Veter  je razširil  

      ogenj po vsem gozdu. Ko je Konrad to videl, je zbežal in se skril v mestu.  

                    Prijeli so nekega revnega človeka, ki se je gibal v bližini pogorišča, in ga 

obsodili na smrt. Ko je Konrad zvedel za to, je šel k mestnemu poglavarju in mu priznal, da 

je gozd zgorel po njegovi krivdi in da je pripravljen poravnati škodo. Prodal je imetje in 

žena je odšla med klarise, sam pa med tretjerednike sv. Frančiška.  

7. NEDELJA MED LETOM, 24.2. * BODITE USMILJENI KAKOR BOG 
 


