
NEDELJA KNJIGE VSEH KNJIG  
 

O Nedelji Svetega pisma 
 

Nedelja Svetega pisma je praznik 
Svetega pisma. Najprej želi biti zahvala 
za Gospodov dar, da nam "razlaga 
pismo", prav kakor je praznik Svetega 
Rešnjega telesa zahvala za dar, da 
nam "lomi kruh". Misel iz evharistične 
molitve pri mašah za različne potrebe 
nas postavi v Emavs, pred učenca, ki 
sta prepoznala Jezusa - po lomljenju 
kruha (Lk 24,30-31). Naj ob branju in 
poslušanju Svetega pisma tudi naša 
srca zagorijo, da bomo lahko 
prepoznali, kaj Gospod danes 
pričakuje od nas.  
 

Nedelja Svetega pisma je praznik vseh 
tistih, ki se še posebej posvečajo 
njenemu razlaganju in branju pri 
bogoslužjih, v različnih medijih, na 
duhovnih vajah in izobraževanjih, po 
skupinah in domovih. Spomnimo se 
bogate svetopisemske dediščine, ki jo 
imamo Slovenci in ki nam je danes 
lahko v veliko spodbudo in navdih. 
Hkrati je to priložnost hvaležnega 
spomina na prevajalce, pisce razlag in 
komentarjev, izdajatelje različnih 
bibličnih pripomočkov ter še na 
mnoge druge, ki se posvečajo 
oznanjevanju Božje besede. 

Vzeto iz  
https://katoliska-cerkev.si/nedelja-

svetega-pisma-2019 
 

 

DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA 
 

 

Redovnice in redovniki novomeške 
škofije bomo dan posvečenega 

življenja 2019 obhajali v Šentjerneju, 2. 
februarja, ob 10. uri. 
Srečanje bo pod geslom »Ker je tudi 
mene osvojil Kristus« (Flp 3,12). Pričelo 
se bo ob 9.30 uri z molitvijo in sv. 
mašo, ki jo bo daroval novomeški škof 
msgr. Andrej Glavan, ter nadaljevalo z 
druženjem. 
 

BLAGOSLOV SV. BLAŽA – 3. 2. 
 

Letos obhajamo god sv. Blaža na 
nedeljo. S tem svetnikom je povezan 
blagoslov na njegovo priprošnjo, ki naj 
nas obvaruje bolezni v grlu in 
vsakršnega drugega zla. Blagoslov 
bomo delili po vseh svetih mašah.  
 

LURŠKA DEVETDNEVNICA 2019 
 

Pričnemo v soboto, 2. 2. ob 17h z 
molitvijo serafinskega rožnega venca 
v lurški kapeli in nadaljujemo s sv. 
mašo ob 18h. Letos pod naslovom 
Frančišek, naš spremljevalec na poti, 
posvečena bo 550- letnici prihoda 
frančiškanov v Novo mesto. 
PRVI DAN bo z nami kapucin, br. Matej 
Nastran; po sv. maši bo koncert 
“QUATUOR VOCUM” (latinsko “štirje 
glasovi”). Slišali boste pester vokalni 
program – od božičnih motetov iz 
zbirke Opus musicum in madrigalov iz 
zbirke Harmoniae morales 
renesančnega mojstra Jakoba Gallusa 
do črnskega gospela in džezovskih 
balad. DRUGI DAN, v nedeljo, 3 .2. pa 
bo večerno sv. mašo ob 18h daroval 
minorit p. Slavko Stermšek.   
 

 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

2. 2.: Žabja vas, Šentjernejska c., 
Lobetova in Na Tratah. 

https://katoliska-cerkev.si/nedelja-svetega-pisma-2019
https://katoliska-cerkev.si/nedelja-svetega-pisma-2019


 

M A Š N I   N A M E N I 

3. TEDEN MED LETOM 2019 

 

NEDELJA 

27.  januar 
 

3. NEDELJA MED LETOM 
 

SVETOPISEMSKA NEDELJA 

7.00  za + Julijano BUTALA in + SLEMC 

8.30  za župljane 

10.00  za + Janka PLEVNIKA in + BLAŽIČ 

11.30  za + Ljudmilo NAGELJ 

18.00  za + Ivana GAZVODO 

PV 10 za + Jožefa in Frančiško SREBRNJAK 

PONEDELJEK 
sv. Tomaž Akvinski,  

duhovnik in cerkv. učitelj 

28. januar 

8.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

18.00  za blagoslov biblične skupine 

TOREK 
sv. Valerij, škof 

 

29. januar 

8.00  za + Karla ŠTRUMBLJA, 1. obl. 

18.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

SREDA 
sv. Hiacinta Mariscotti,  

devica, III. r. 

30.  januar 

8.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

18.00  za + iz družin BARBORIČ in DRENIK 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Janez Bosco, 

 redovni ustanovitelj 

31. januar 

8.00  za + Ivana GAZVODO 

18.00  za + Janeza in Branka KRAMARJA 

PETEK 
sv. Brigita Irska, devica 

 

1.  februar 

8.00  za + Marijo MOHAR, 4. obl. 

8.00  za + Terezijo ŠAŠEK, 7. dan 

18.00  za  + Zalo KRIŽMAN, 15. obl. 

SOBOTA 
JEZUSOVO DAROVANJE, 

SVEČNICA 

2. februar 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 

8.00  za  + Marijo in Matija SIMONIČ 

18.00  za + Franca BRKOPCA in ostale 

 

NEDELJA 
 

3.  februar 
 

4. NEDELJA MED LETOM 
Blagoslov sv. Blaža 

7.00  za Marjeto in Franca KRAJNCA 

8.30  za župljane 

10.00  za + Antona in Emico RADEŠČEK 

11.30  za + starša Fani in Alojza NOVAKA 

18.00   za + Nežo ZORKO 


