26. teden
23. 6. 2019
12. NEDELJA
MED LETOM

24. 6. 2019

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Jožef
Cafasso,
duhovnik

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Zah 12,10-11;
13,1; Ps 63,26.8-9; Gal
3,26-29; Lk
9,18-24
Iz 49,1-6; Ps
139,1-3.1315; Apd
13,22-26; Lk
1,57-66.80

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Antona
Ivičiča
p. Andrej ob 10.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
po Marijinih namenih za
Poldeta in Angelco, za
blagoslov njunega dela
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

PONEDELJEK

Rojstvo
Janeza
Krstnika

25. 6. 2019
TOREK

sv. Viljem
(Vilko), opat

1 Mz 13,2.518; Ps 15,2-5;
Mt 7,6.12-14

za + Antona Ivičiča

sv. Jožef
Marija
Escriva,
ustanovitelj
Opus Dei

1 Mz 15,112.17-18; Ps
105,1-2.34.6-7.8-9; Mt
7,15-20

za oltarno občestvo
sv. Ane

sv. Ema
Krška,
kneginja

1 Mz 16,112.15-16; Ps
106,1-5; Mt
7,21-29

za + Antona Ivičiča

sv. Irenej,
škof in
mučenec

Ezk 34,11-16;
Ps 23,1-6;
Rim 5,5-11;
Lk 15,3-7

za + Antona Ivičiča

DAN DRŽAVNOSTI

26. 6. 2019
SREDA
27. 6. 2019
ČETRTEK
28. 6. 2019
PETEK
SRCE JEZUSOVO

29. 6. 2019
SOBOTA

Sv. Peter in
Pavel,
apostola

30. 6. 2019
13. NEDELJA
MED LETOM

bl. Rajmund
Lullo,
tretjerednik,
mučenec

Apd 12,1-11;
Ps 34,2-3.45.6-7.8-9; 2
Tim 4,6-8.1718; Mt 16,13-19
1 Kr 19,16.1921; Ps 16,12.5. 7-11; Gal
5,1.13-18; Lk
9,51-62

Kapela ob 7.30
p. Andrej ob 18.00
po namenu Jožice iz
Velenja

Kapela ob 7.30

ob 11. uri
za + Angelco
Križnik
ob 19. uri
za + Antona
Ivičiča

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

ob 19. uri
za + Štefko
Tomažin – obl.

p. Andrej ob 18.00

za + Antona Ivičiča

Kapela ob 7.30
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
. za + Antona Ivičiča
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

ob 9. uri
v zahvalo ob 70
letnici življenja
p. Andrej ob 10.00

za + Antona Ivičiča

ob 19. uri
za + brata Fabia,
mamo Melito in očeta
Francesca ter nono
Antonijo

ob 19. uri
za zdravje Nadje
ob 19. uri
za Ninino
zdravje
ob 11. uri
v zahvalo
Svetemu Duhu za
blagoslov otrok,
snahe, vnukov ter
nečakinje

12. NEDELJA MED LETOM, 23.6. * JEZUS NAPOVE SVOJO SMRT
Znamenje krščanstva ni veličastna cerkev ali katedrala z zlatimi oboki in srebrnim
okrasjem, z vzvišeno liturgijo in lepo glasbo. Znamenje krščanstva je nemoč, majhnost,
ranljivost, in še vedno križ, na katerem človek dan za dnem, kapljico za kapljico tiho
daruje svoje življenje. Znamenje krščanstva je torej povsod, kjer se ljudje zavestno
postavijo na stran revnih in nemočnih in nesebično delijo skrbi z ljudmi v stiski. Je povsod,
kjer je vidna ljubezen, opazna in otipljiva na človeškem telesu, v toplini srca, kretnjah rok
in nog, v poslušanju in pogovoru in v lesku oči. Znamenje krščanstva je sprejemanje
lastnega križa v vsakdanje življenje in udejanjanje Kristusove ljubezni po nas. (Po: P. Bosmans, Bog
– moja oaza)

,TOREK, 25.6. * DAN DRŽAVNOSTI
Pred 28. leti je Slovenija postala samostojna in demokratična
država. Je sad žrtev in trpljenja mučencev, ki so zanjo darovali
svoja življenja. Potrebna je ozdravljenja, resnice, poštenosti,
pravičnosti, miru in solidarnosti. Naša je, ne samo zato, da smo
nanjo ponosni in zanjo hvaležni temveč tudi zato, da ji pomagamo izpolniti Božjo voljo. Od
Njega je dobila namen in poslanstvo, za katerega smo odgovorni vsi, ki smo njeni. Naj bo res
skupni dom, soustvarjalka boljše Evrope in boljšega sveta. (Tone Rode)
Komú narpred veselo zdravljico, bratje! čmo zapét'! Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet, brate vse, kar nas je sinov sloveče matere!
Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo; otrók, kar ima Slava, vsi
naj si v róke sežejo, de oblast in z njo čast, ko préd, spet naša boste last!
Živé naj vsi naródi, ki hrepené dočakat dan, ko, koder sonce hodi, prepir
iz svéta bo pregnan, ko rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!
ČETRTEK, 27. 6. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 18.00
PETEK, 28.6. * SRCE JEZUSOVO

Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove
skrivnosti; v jedro, iz katerega pritekajo vsa velika dela v naše
odrešenje, posebno še Kristusova daritev na križu. In to je tista
ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih globinah troedinega
Boga, ki pa si je prevzela našo človeško naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s
človeškim srcem ter dosegla svoj vrhunec v kalvarijski daritvi, ko so iz prebodene
Kristusove strani začele teči reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile.
SOBOTA, 29.6. * SV. PETER IN PAVEL, apostola
Petra imenujemo »prvak apostolov«, ker mu je Jezus
določil vodstveno vlogo v svoji Cerkvi, Pavlu pa »apostol
narodov«, ker je bil po posebni Božji izvolitvi največji
misijonar vseh časov. Skupaj godujeta zato, ker sta skupaj
dala življenje za Kristusa. Zaradi ključev, o katerih govori Jezus, ko Petra imenuje
za svojega namestnika na zemlji, ga upodabljamo s ključi v rokah in mu pravimo
»nebeški ključar«. Apostola Pavla upodabljajo z brado (filozof), s knjigo (pisatelj)
in z mečem (Božja beseda – pa tudi orodje njegovega mučeništva). Na oltarjih se
njuna kipa pojavljata ponavadi vedno skupaj.
13. NEDELJA MED LETOM, 30.6. * KRISTUS NAS JE POKLICAL K SVOBODI
Vgaleriji bo ob 18.00 KONCERT »SOUTHLAND CHOR« iz Avstralije.

