
 

2. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

6. 1. 2019 
SVETI  

TRIJE KRALJI 

 

Sveti trije 
kralji: 
Gašper, Melhior 
in Boltežar  

Iz 60,1-6; Ps 
72,1-2.7-8.10-
11.12-13; Ef 
3,2-6; Mt 2,1-
12 

ob 9. uri 
za domovino 

 

p. Andrej ob 10.00 
za + Ivana Kneza 

ob 11. uri 
v zahvalo za 
zdravje: po 

namenu Itala 

7. 1. 2018 
PONEDELJEK 

 

 
sv. Karel  iz 
Sezze, 
frančiškan 

 

 

1 Jn 3,22-24; 
4,1-6; Ps 2,7-
8.10-11; Mt 
4,12-17.23 

Kapela ob 7.30 
za blagoslov in 

varstvo v družini v 
novem letu 

p. Andrej ob 17.00 
za +  Ivana Kneza 

ob 18. uri 
v čast Sv. Trojici in 
Mariji v zahvalo in 

varstvo ter 
razsvetljenje 

8. 1. 2019 
TOREK 

 

 
 
sv. Peter 
Tomaž, škof 

 
 
1 Jn 4,7-10; Ps 
72,1-2.3-4.7-8; 
Mr 6,34-44 

 
Kapela ob 7.30 
V čast sv. Jožefu 

 

p. Andrej ob 17.00 
za + Ivana Kneza 

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

družine ter 
spreobrnenje očeta 

in sinov 

ob 20. uri 
akademska: p.n.d. 

 
9. 1. 2019 
SREDA 

 
sv. Andrej 
Corsini, škof 

 
1 Jn 4,11-18; Ps 
72,1-2.10.12-
13; Mr 6,45-52 

Kapela ob 7.30 
za vse, ki niso še 

spoznali Božje ljubezni 
 

p. Andrej ob 17.00 
za + Ivana Kneza 

 

ob 18. uri 

za + Vojko 
Fabris in 
prednike 

10. 1. 2019 
ČETRTEK 

 

sv. Agaton, 
papež in Gregor 
Niški, škof in 
cerkveni učitelj 

 

1 Jn 4,19-5,4; 
Ps 72,1-2.14-
15.17; Lk 4,14-
22 

Kapela ob 7.30 
po Marijinih namenih za 

Magdaleno 

p. Andrej ob 17.00 
za + Ivana Kneza 

ob 18. uri 

za nerojene in 
splavljene 

otroke 

11. 1. 2019 
PETEK 

 
sv. Pavlin 
Oglejski, škof 

1 Jn 5,5-13; Ps 
147,12-13.14-
15.19-20; Lk 
5,12-16 

Kapela ob 7.30 
za duše v vicah  

 

p. Andrej ob 17.00 
za + Ivana Kneza 

ob 18. uri 

za zdravje in 
božje varstvo 

12. 1. 2019 
SOBOTA  

 

 
sv.Bernard 
Korleonski, 
kapucinski brat 
laik 
 

 
1 Jn 5,14-21; Ps 
149,1-2.3-4.5-
6.9; Jn 3,22-30 

Kapela ob 7.30 
po namenu 
darovalca 

 

p. Andrej ob 17.00 
za + Ivana Kneza 

ob 18. uri 
za + Vojko 

Fabris 

13. 1. 2019 
JEZUSOV 

KRST 

 
sv. Hilarij 
(Radovan),škof in 
cerkveni učitelj 

 

Iz 42,1-4.6-7; 
Ps 29,1-4.9-10; 
Apd 10,34-38; 
Lk 3,15-16.21-22 

ob 9. uri 
za + Marijo Koterle 

 

p. Andrej ob 10.00 
za + Ivana Kneza 

ob 11. uri 
za + Branka 

Kocjana – obl. 



NEDELJA, 6.1. * GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI 
Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu 

prišli poklonit. Mt 2,3 

Rad bi bil podoben modrim. Na nebu, ki se zdi negibno, 

bi rad znal odkriti zvezdo, ki vzide in gre naprej. 

Rad bi bil podoben modrim. Rad bi imel razumnost in 

pogum, da bi pustil tisto, kar že poznam, in iskal to, kar  

je novo. Rad bi znal iti dlje od tistega, kar vsi govorijo in kar vsi delajo. 

Rad bi bil podoben modrim. Rad bi ravnal drugače kakor Herodi, ki se bojijo, 

da bodo izgubili to, kar imajo. Rad bi ravnal drugače kakor stranka velikih 

duhovnikov in pismoukov, ki znajo Sveto pismo na pamet, a ostajajo jetniki 

svojih stališč. Gospod, daj, da bom podoben modrim. Ker ti nisi negiben v 

nebesih, temveč tam, kjer vzide zvezda in vodi na dolgo pot. Ti ne prebivaš v 

znanih palačah, temveč tam, kjer nihče niti ne pomisli na tvojo ponižno in 

svetlobe polno navzočnost. (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj) 

ZAČNI VSAK DAN ZNOVA 
Začni vsak dan kot nov človek. Vsak dan naj bo tvoj prvi, čisto prvi dan. 
Včeraj in vsi pretekli dnevi in leta so mimo, pokopani v času. Zato jih ne 

moreš več spreminjati. So ostale črepinje? Ne vlači jih s seboj, kajti vedno 
znova te bodo ranile, tako da končno ne boš mogel več živeti. So črepinje, 

ki jih lahko ozdraviš z resničnim odpuščanjem. In so črepinje, ki jih niti z vso 
ljubeznijo ne moreš pozdraviti. In te moraš izpustiti. Vsak dan moraš začeti 
znova.To je resnična umetnost življenja. Vsak dan znova oživi kot sonce. 
Vsak dan vstani iz noči. Vsak dan začni znova, poln upanja in zaupanja. 

Toda brez črepinj včerajšnjega dne! (Po: P. Bosmans, Živi vsak dan) 

Če Bog vse ve in vse zmore, zakaj potem ne prepreči zla? 

»Bog zlo dopušča le zato, da bi iz njega ustvaril nekaj boljšega«  

(sv. Tomaž Akvinski).  (KKC 309–314) 

Zlo v svetu je temna in boleča skrivnost. Celo Križani je svojega Očeta vprašal: »Moj 

Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mt 27,46). Veliko je pri tem nerazumljivega. 

Vendar pa zanesljivo vemo eno: Bog je stoodstotno dober. On ne more nikoli biti 

povzročitelj zla. Bog je ustvaril dober svet, vendar ta še ni popoln. V silovitih prelomih in 

bolečih procesih se oblikuje proti svoji dokončni popolnosti. Tako lahko bolje uvrstimo v 

svojo miselnost tisto, kar Cerkev imenuje fizično zlo, npr. prirojena invalidnost ali naravna 

nesreča. Moralno zlo pa nasprotno prihaja na svet zaradi zlorabe svobode. 'Pekel na 

zemlji' – otroci-vojaki, samomorilski napadi, koncentracijska taborišča – so večinoma 

naredili ljudje. Odločilno vprašanje zato ni: »Kako lahko verujemo v dobrega Boga, ko 

obstaja toliko zla?« – ampak: »Kako bi mogel človek s srcem in razumom prenašati 

življenje na tem svetu, če Boga ne bi bilo?« Kristusova smrt in vstajenje nam kažeta: zlo 

ni imelo prve besede, tudi zadnje nima. Iz najhujšega zla je Bog naredil absolutno 

dobrino. Verujemo, da bo Bog v poslednji sodbi naredil konec vsaki krivici. V življenju 

prihodnjega sveta ne bo več prostora za zlo in bo konec trpljenja. 

NEDELJA, 13.1. * JEZUSOV KRST 
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