GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

3. NEDELJA MED LETOM - 24. januar 2021
Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj; Spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 8.00: + Frančiška Zupančič, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 25. 1. 2021
Spreobrnitev apostola Pavla - Sklep tedna molitve za edinost kristjanov
Ob 18.30: + Marija Okorn-Adamčeva, po namenu vnuka Mateja z družino
Torek: 26. 1. 2021
Timotej in Tit, škofa
Ob 12.00: najprej pogreb + Slavka Tancek in nato maša zadušnica
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Grum
Sreda: 27. 1. 2021
Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink
Ob 7.00: + Jožefa Jager, po namenu Jožice Lampič
Četrtek: 28. 1. 2021
Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + dr. Franc Černe, 30. dan smrti
Petek: 29. 1. 2021
Valerij, škof
Ob 18.30: + Ciril Gregorič, po namenu Rudija in Vide Mavec
Sobota: 30. 1. 2021
Peter Bolgarski, menih
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Fink
4. NEDELJA MED LETOM - nedelja Božje besede - 31. januar 2021
Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev in vzgojitelj mladih
Ob 8.00: + starši Žagar, + Darko Jurman in + Mari Grabner,
po namenu Lojzeta Žagar z družino
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 24. do 31. januarja 2021

Nedelja Božje besede

Posodobljena

MOLITEV V ČASU EPIDEMIJE COVID - 19
Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bonike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov - prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni - prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice - prosite za nas.

Za Vašega otroka je pomembno ogledalo
Vašega dejanskega odnosa z Bogom.
Kar teoretično verujete,
ima podrejeno vlogo.
25. januar: Spreobrnitev apostola Pavla
S slepoto udarjen zagleda Luč, Savel postane Pavel, z njim stopi krščanstvo
iz judovskega konteksta svojega časa in postane svetovna vera. Ta dogodek
predstavlja pomemben temelj širjenja vere in Cerkve.
28. januar: goduje sv. Tomaž Akvinski
Živel je v 13. stoletju v Italiji blizu Rima, in po svojih spisih velja za enega
največjih teologov. Posebej njegova trditev, da si vera in razum ne
nasprotujeta, gradi temelj za to, da ima vera tudi v današnjem razumarskem
svetu svoje mesto.

