
 

17. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

21. 4. 2019 
VELIKA NOČ 
VSTAJENJE OB 

9.00 

 
sv. Konrad 
Parzhamski, 
kapucin 

 

Apd 10,34.37-

43; Ps 118,1-

2.16-17.22-23; 

Kol 3,1-4 ali 1 

Kor 5,6-8; Jn 

20,1-9 

ob 9. uri 

za zdravje Tončke 
 

p. Andrej ob 10.00 
za + Jožefa Zelko 

ob 11. uri 

v zahvalo 
Materi Božji in 
za blagoslov v 

naprej 

22. 4. 2019 
VELIKONOČNI

PONEDELJEK 

 

 

sv. 
Aleksandra, 
mučenka 

 

Apd 2,14.22-32; 

Ps 16,1-2.5.7-

8.9-10.11; Mt 
28,8-15 

ob 9. uri 
za sina: v čast 

b.s. p. Vendelinu 
Vošnjaku  

p. Andrej ob 10.00 
ob ponovitvi zaobljub 

ob 11. uri 
za žive in + iz 

družine Schaffer 
- Rabak 

23. 4. 2019 
TOREK 

 

 
 
bl. Egidij Asiški 
manjši brat 

 

Apd 2,36-41; Ps 

33,4-5.18-

19.20.22; Jn 

20,11-18 

 

 

Kapela ob 7.30 
ni maše 

 

p. Andrej ob 18.00 

za + Lilijano 

Ladič 

ob 19. uri 
v čast sv. Antonu Pad. 
za zdravje družine ter 
spreobrnenje očeta in 

sinov 
 

ob 20. uri 
študentska: p.n.d. 

 
24. 4. 2019 

SREDA 
 

sv. Fidelis iz 
Sigmaringena,  
kapucinski 
duhovnik in 
mučenec 

 

Apd 3,1-10; Ps 
105,1-2.3-4.6-

7.8-9; Lk 24,13-

35 

 

 

Kapela ob 7.30 
ni maše 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

 

 
ob 19. uri 

za + Stanislava 
Vatovec 

25. 4. 2019 
ČETRTEK 

 
sv. Marko, 
evangelist 

 
Apd 3,11-26; Ps 

8,2.5.6-7.8-9; 

Lk 24,35-48 

Kapela ob 7.30 
ni maše 

 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

 

ob 19. uri 
za + Antonijo 

Peroša 

26. 4. 2019 
PETEK 

 

 
Marija, Mati 
dobrega sveta 

  
 

 

Apd 4,1-12; Ps 

118,1-2.4.22-

24.25-27; Jn 

21,1-14 

Kapela ob 7.30 
ni maše 

p. Andrej ob 18.00 
za + Antonijo in 

Mihaela 

ob 19.uri 
za zdravje in 
božje varstvo 

27. 4. 2019 
SOBOTA 

 

bl. Hozana 
Kotorska, 
devica in 
tretjerednica 

 

Apd 4,13-21; Ps 

118,1.14-15.16-

18.19-21; Mr 

16,9-15 

Kapela ob 7.30 
po namenu darovalca 

 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

 

ob 19. uri 

za + Terezo 
Fabijančič 

28. 4. 2019 

BELA 

NEDELJA BOŽJEGA 

USMILJENJA 

 
bl. Lukezij in 
Buonadonna, 
tretjerednika 

Apd 5,12-16; Ps 

118,2-4.13-

15.22-24; Raz 

1,9-11.12-

13.17-19; Jn 

20,19-31 

ob 9. uri 

za + mamo 
Angelo Križnik 

 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu darovalca 

ob 11. uri 

za zdravje in 
Marijino 

varstvo Matija 



VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, 21. 4. , slovesni praznik  
 

VSTAJENJE Z VSTAJENJSKO PROCESIJO ob 9.00 po samostanskem atriju. 
 

Blagoslovljeno Veliko noč Vam želimo: p. Andrej, p. Marjan in p. Boris s 

sodelavci! 

DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA 

To devetdnevnico molimo kot pripravo na praznik Božjega usmiljenja. 

DA BI VIDELI IN VEROVALI  (Jn 20,1–9) 

Kristusovo vstajenje je temeljni kamen naše vere. Če bi 
Kristus samo umrl, pa naj bi umrl še tako junaško in 
predano, bi ostal samo neka minula zgodovinska oseba, 
kakor jih je bilo na tisoče drugih, in nič več. Ker pa je vstal  

od mrtvih, je s tem dokazal, da je Božji Sin, ki ima oblast nad življenjem in smrtjo; 
dokazal je, da je pravi, obljubljeni in napovedani Odrešenik. Na tej veri v Kristusovo 
vstajenje temelji tudi vera in upanje na naše vstajanje in večno življenje. Kristusovo 
vstajenje pa je tudi edini čudež, ki ga moramo verovati, če želimo sploh biti kristjani. 
Za vse ostale čudeže velja, bodisi svetopisemske ali druge dokazane čudeže, da je 
primerno, da jih sprejemamo in jih verjamemo; če tega ne storimo, smo še vedno 
lahko kristjani. Če zanikamo Kristusovo vstajenje, pa ne moremo več reči, da smo 
kristjani. Z zanikanjem tega čudeža se namreč zruši naša vera! Da lahko pridemo 
do vstajenja in sprejemanja slednjega, pa je potrebno spreobrnjenje! Za mnoge 
kristjane lahko rečemo, da so sicer krščeni, toda ne spreobrnjeni.  
Spreobrnjenje pomeni – odpreti srce Bogu. To pa ni enkratno dejanje, ampak 
nenehni proces, naša nenehna naloga. Obremenjenost z izvirnim grehom nas 
nenehno vleče k tlom, zato si moramo nenehno prizadevati, da vstajamo k novemu 
življenju. Krščanstvo ni  vera nekih »nesmrtnih«, ampak vera »vstalih« Največji 
sovražnik krščanstva je to, da bi se naveličali vstajati! Ta sovražnik spreminja 
vstajenjsko vero v »zaspano vero«, kar je popolno nasprotje pravega krščanstva. 
Ob največjem krščanskem prazniku vam torej želim, da bi »videli in verovali«. Da bi 
z Jezusom vstali tudi mi. (Po: J. Kužnik, V Marijini šol)i 

TOREK, 23.4. *  SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE OB 19.30 ODPADE 

SOBOTA, 27.4. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA ob 18.00 

PROVINCIALNI KAPITELJ Slovenske frančiškanske province sv. Križa 

Ljubljana-Vič, 22. – 26. april 
Na velikonočni ponedeljek popoldne bomo v Slovenski 

frančiškanski provinci sv. Križa začeli s provincialnim kapitljem. 

Geslo letošnjega kapitlja je vzeto iz razmišljanja papeža Frančiška: 

“Bog je mlad!” Kapitelj poteka vsaka tri leta in predstavlja najvišje  

odločujoče telo v naši provinci. Rrazmišljali bomo o preteklem delu  

in iskali smernice in izzive za nadaljnje delo v naši provinci. Slovenski frančiškani 

delujemo na 14 postojankah v Sloveniji, kjer oskrbujemo 10 župnij in 3 romarske 

poti. Prisotni smo tudi v ZDA in Avstraliji, kjer skrbimo za slovenske izseljence.. Iz 

koprskega samostana bosta na kapitlju p. Boris J. Markež in p. Marjan Čuk. Delo 

kapitlja priporočamo v molitev. Prosimo tudi za razumevanje, ker ne bo maše ob 

7.30  v torek, 23.4., v sredo, 24.4., četrtek, 25.4. in v petek, 26.4. 
2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, 28.4. 


