
 

13. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

24. 3. 2019 
3. POSTNA  
NEDELJA 

8.30 KRIŽEV POT 

 
 
bl. Matt Talbot, 
tretjerednik  

2 Mz 3,1-8.13-
15; Ps 103,1-
2.3-4.6-7.8.11; 
1 Kor 10,1-
6.10-12; Lk 
13,1-9 

ob 9. uri 

za + starše 
Jožeta in Ivanko 

Prosen 
p. Andrej ob 10.00 
za + Jožefa Zelko 

ob 11. uri 

za + Angelco 
Križnik 

25. 3. 2019 
PONEDELJEK 

MARIJINO 

OZNANJENJE 

 

sv. Marjeta 
Clitherow, 
mučenka 

 

Iz 7,10-14; Ps 
40,7-11; Heb 
10,4-10; Lk 
1,26-38 

Kapela ob 7.30 
za Verino zdravje in 

božje varstvo 
 

p. Andrej ob 17.00 
za + Jožefa Zelko 

ob 18. uri 
v čast Sv. Duhu 
za razsvetljenje 

in zdravje 

 
26. 3. 2019 

TOREK 
 

 

 
sv. Larisa 
(Lara), 
mučenka 

 
DanD 3,25.34-
43; Ps 25,4-5.6-
7.8-9; Mt 
18,21-35 

 
Kapela ob 7.30 

v čast sv. Jožefu 
 

p. Andrej ob 17.00 
za + Jožefa Zelko 

ob 18. Uri 
v čast sv. Antonu Pad. 
za zdravje družine ter 
spreobrnenje očeta in 

sinov 
 

ob 20. uri 
študentska: p.n.d. 

 

27. 3. 2019 
SREDA 

 
sv. Rupert, 
škof 

5 Mz 4,1.5-9; Ps 
147,12-13.15-
16.19-20; Mt 
5,17-19 

 

Kapela ob 7.30 

v čast sv. Jožefu 
p. Andrej ob 17.00 
za + Jožefa Zelko 

 

ob 18. uri 

za + Angela 
Franca 

28. 3. 2019 
ČETRTEK 

sv. Milada, 
redovnica 
 

sv. Vojan 
(Bojan), knez 

 
Jer 7,23-28; Ps 
95,1-2.6-7.8-9; 
Lk 11,14-23 

Kapela ob 7.30 
po Marijinih 

namenih 

p. Andrej ob 17.00 
za + Jožefa Zelko 

 

ob 18. uri 

za zakonca 
Horvat 

29. 3. 2019 
PETEK 

17.30 KRIŽEV POT  

 

sv. Bertold, 
ustanovitelj 
karmeličanov 

 

Oz 14,2-10; Ps 
81,6-11.14.17; 
Mr 12,28-34 

Kapela ob 7.30 
po namenu 
darovalca 

p. Andrej ob 17.00 
za + Jožefa Zelko 

ob 18. uri 

za + Mirka 
Buzuk 

30. 3. 2019 
SOBOTA  

 

sv. Amadej 
(Bogoljub) 
Savojski, 
vojvoda 

 

Oz 6,1-6; Ps 
51,3-4.18-
19.20-21; Lk 
18,9-14 

Kapela ob 7.30 
po namenu 
darovalca 

p. Andrej ob 17.00 
za + Jožefa Zelko 

 

ob 18. uri 

v dober namen 

31. 3. 2019 
4. POSTNA  
NEDELJA 
(Laetare) 

8.30 KRIŽEV POT 

 
sv. Gvido 
(Vido), opat 

 
Joz 5,9.10-12; 
Ps 34,2-7; 2 Kor 
5,17-21; Lk 
15,1-3.11-32 

ob 9. uri 

za vse + Ladić 
p. Andrej ob 10.00 
za + Jožefa Zelko 

ob 11. uri 
za + Verjankota 

Kozlovič in  
+ Černac ter 

zdravje v družini 

 



3. POSTNA NEDELJA, 24.3. * POKORA ODVZAME BOŽJO KAZEN 
 

KONCERT ob 20.00 v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Koper 
turškega zbora in APZ Univerze na Primorskem. 

PONEDELJEK, 25.3.  * GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI 

Sklep TEDNA  DRUŽINE 

Starši, vaši otroci si od vas želijo en samcat zaklad – vaše srce! (sv. Janez Bosko) 

MATERINSKI DAN: dan, ki časti žensko ne zaradi njene  

enakopravnosti, ki ji nedvomno pripada že iz Rajskega vrta, temveč 

zaradi njene posebnosti in neponovljivosti. Dar materinstva je nekaj, kar 

možaki lahko le opazujemo. In da smo si na jasnem: ne govorim o 

materinstvu kot zgolj sposobnosti in volji rojevanja, temveč kot 

edinstvenem daru nežnosti, ki ga premorejo le ženska bitja. Na dan  

Gospodovega oznanjenja je Marija izrekla svoj Zgodi se, ki ga je za njo povabljena 

ponoviti sleherna ženska, pripravljena sprejeti svojo odrešenjsko (žensko) vlogo v tem 

svetu. A pri vsej množici pravic, za katere so se ženske skozi stoletja borile, so se mnoge 

sodobne ženske najhitreje odrekle prav svoji edinstveni pravici do materinstva. Ki pa jo, 

pravico do materinstva namreč, zdaj, v imenu enakosti in enakopravnosti spolov in 

spolnih usmeritev terjajo zase tisti, ki jim roditi sploh ni dano. Pa razumi, če moreš! A 

zdrav razum je izginil s tega našega ljubega planeta kot sveti Jožef iz evangelijev: Kar na 

lepem in brez pravega razloga. Preljuba sestra, predragi brat v Kristusu, zateciva se prav k 

njemu, svetemu Jožefu, ki prav tako goduje v marcu, da nama izprosi modrost in željo po 

očetovstvu. Ki pa spet ni vezana le na otroke, ampak na življenje samo. In prav življenja ti 

v mesecu prebujajoče se pomladi želim v dobri, potlačeni, potreseni in zvrhani meri.  
(Gregor Čušin, Na tretji strani) 

 

PONEDELJEK, 25. 3. * MONALDOV VEČER z nadškofom ANTONOM STRESOM ob 19.30 v 
samostanski galeriji. Predstavil bo svoj LEKSIKON FILOZOFIJE. Vabljeni! Povabite še druge! 

 

TOREK, 26.3. * BIBLIČNA SKUPINA ob 18.30 v Monaldovi dvorani. 
 

SREDA, 27.3. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA ob 17.00 

ČETRTEK, 28.3. * SV. MARIJA PRAŠKA (MILADA), redovnica 

Veliko zaslug za utrditev krščanstva med Čehi ima Marija, ki je na Češkem bolj znana 

pod imenom Mlada, zunaj čeških meja pa so jo prekrstili v Milado. Za svojo vzornico si 

je izbrala prababico sv. Ljudmilo in svojega strica sv. Vaclava. Posnemala ju je tudi v 

prizadevanju za svetništvo. Njeno življenje v podrobnosti ni znano. Ko je bila na 

bavarskem dvoru v Regensburgu, kjer se je vzgajala, pri tem pa ohranila češko miselnost, 

jo je oče prosil, naj v Regensburgu posreduje za češko cerkveno samostojnost. 

Regensburg te njene želje ni maral spolniti, zato je Marija-Mlada šla v Rim. Tam je 

stopila v samostan benediktink in pokazala izredno redovniško vnemo. Papež Janez XIII. 

pa ji je naročil, naj se vrne v Prago in tam ustanovi ženski samostan. Samostan je zrasel 

ob praškem gradu Hradčani. Marija je pripeljala nekaj redovnic s seboj, druge pa je 

pridobila doma. Tako se je tukaj razvil velik samostan sv. Jurija, katerega opatinja je bila 
Marija. Njena iznajdljivost pri vzgoji je vzbujala občudovanje in kmalu jo je ljudstvo imelo za 

pravo svetnico. Umrla je 8. februarja leta 994.  

4. POSTNA NEDELJA, 31.3. * IZGUBLJENI SIN SE VRNE K OČETU 


