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SVETE MAŠE

sv. Feliks iz
Nikozije,
kapucin

Apd 7,55-60;
Ps 97,1-2.67.9; Raz 22,1214.16-17.20;
Jn 17,20-26

p. Andrej ob 10.00
po namenu darovalca

sv. Janez
XXIII. (Dobri),
papež in
tretjerednik

Apd 19,1-8;
Ps 68,2-3.45.6-7; Jn
16,29-33

za zdravje Sandrinega
očeta
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

ob 19. uri
za + Cilko Grk

sv. Kvirin iz
Siska,
škof in
mučenec

Apd 20,17-27;
Ps 68,1011.20-21; Jn
17,1-11

Kapela ob 7.30

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

sv.
Bonifacij,
škof in
mučenec

Apd 20,28-38;
Ps 68,2930.33-36; Jn
17,11-19

sv. Norbert,
škof

Apd 22,30;23,611; Ps 16,12.5.7-8.9-10.11;
Jn 17,20-26

prvi
mučenci
tržaške
Cerkve

Apd 25,13-21;
Ps 103,12.11-12.1920; Jn 21,1519

sv. Medard,
škof

Apd 28,1620.30-31; Ps
11,4.5.7; Jn
21,20-25

sv. Primož
in Felicijan,
mučenca

Apd 2,1-11; Ps
104,1.24.2930.31.34; Rim
8,8-17 ali 1 Kor
12,3-7.12-13;
Jn 14,15-16.2326

ob 9. uri
za + starše
Sedmak

ob 11. uri
za vero v družini
Plevnik

Kapela ob 7.30

za + iz Rakitovca,
št. 29
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
v čast Sv. Duhu
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

ob 9. uri
za + Pierino in
Josipa Kranjac
p. Andrej ob 10.00
po namenu darovalca

ob 19. uri

ob 20. uri
študentska: p.n.d.

ob 19. uri
v čast Sv. Duhu
za družino
Lenasi
ob 19. uri
v čast Sv. Duhu za
razsvetljenje za
uresničenje in
korajžo odpuščanja

ob 19. uri
za + starše
Petaroš: Jože in
Vera
ob 19. uri
za zdravje,
blagoslov in mir
mame
ob 11. uri
za žive in + iz
družine Krizan

7. VELIKONOČNA, 2. 6. * NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

Gospod Jezus, ti si nam naročil, naj vedno molimo, v gotovosti, da smo uslišani. Mi
pa se pritožujemo, ker se nam zdi, da gredo naše molitve skoraj vedno v prazno.
Radi bi, da bi bil Oče kakor avtomat za pijače ali kavo: vanj vržeš kovanec in dobiš,
kar želiš. Radi bi, da bi nas Oče uslišal v skladu z našim življenjskim ritmom,
koledarjem in uro. Motimo se, Gospod Jezus. Ni Bog tisti, ki lahko postane kakor
mi, pač pa moramo mi postati kakor on. Pomislim na tvojo molitev pri zadnji
večerji, preden si bil izdan, preden so te prijeli in umorili. V najbolj dramatičnem
trenutku svojega življenja si prosil Očeta: »Da bi bili vsi eno!« Gospod Jezus, tvoja
molitev še ni uslišana: minilo je že dva tisoč let, kristjani pa so razdeljeni bolj kot
kdaj koli. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo sprejeli Očetove čase in se
prepustili njegovemu koledarju. (T. Lasconi, 365+1 dan s teboj)
NOTRANJA SPREMEMBA

Če se ves čas počutiš nezadovoljen in obžalovanja vreden, potem moraš takoj poskrbeti za notranjo
spremembo. Sreča in nesreča se rojevata iz tvojega notranjega počutja, iz tvojega mišljenja in
čustvovanja in iz vsega, kar se zavestno ali podzavestno dogaja globoko v tebi. Usmeri svoje misli
na sončno stran. Naj tvoje notranjosti ne obvladujejo več temne misli in strasti. Poskrbi za
spremembo! In če si kristjan, na široko odpri vsa okna svojega srca za čudovito moč Božjega Duha.
(Phil Bosmans, Živi vsak dan)

PONEDELJEK, 3.6. * KAREL LWANGA IN DRUGI UGANSKI MUČENCI
V afriško državo Ugando so kot prvi oznanjevalci evangelija prišli
beli očetje, in sicer leta 1879. Bili so lepo sprejeti, toda čez tri leta so
morali deželo zapustiti, ker so arabski trgovci nahujskali kralja Mtesa
zoper nje. Njegov naslednik mladi kralj Mwanga, je leta 1884
poklical misijonarje nazaj. Nekatere kristjane je povabil celo na svoj
dvor in jim zaupal visoke službe. Najvišji državni uradnik Katikiro
je znal pridobiti na svojo stran kralja in dosegel je, da so usmrtili anglikanskega škofa
Hannigtona in nekaj kristjanov, češ da so vohunili. Zaslepljeni kralj je sklenil, da bo
naredil čisto tudi med svojimi paži. Naslednje jutro so se morali postaviti v vrsto.
Tisti, ki molijo, so se morali postaviti na posebno stran. Med njimi je prvi stopil Karel
Lwanga, predstojnik dvornih pažev, za njim pa je šlo petnajst drugih. Poln sovraštva
je tedaj kralj izrekel sodbo: »Usmrčeni boste!« Odpeljali so jih na morišče, ki je bilo
oddaljeno šestdeset kilometrov. Tja so hodili dva dni. Uboge paže so po poti mučili in
nekatere celo že po poti pobili. 3. junija 1886 zjutraj so zvezane postavili na morišče,
kjer so bili živi sežgani. Prvi je bil sežgan prav njihov voditelj Karel Lwanga.
TOREK, 4.6. * DEVETDNEVNICA V ČAST SV. ANTONU PADOVANSKEMU
ČETRTEK, 6.6. * SREČANJE FSR – OFS ob 19.30
PRVI PETEK, 7.6. * MOLITEV ZA DOMOVINO

Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo
začela na prvi petek,7. jun., po maši ob 19.00. V soboto, 8. jun. bomo ob 18.00
molili za nove duhovne poklice in stanovitnost že poklicanih ter zapeli litanije.
PRVA SOBOTA, 8.6. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE OB 18.00

ORGLE: Mojstra sta dva dni in pol čistila, popravljala in uglaševala orgle.
BINKOŠTNA NEDELJA, 9.6. * TEKLE BODO REKE ŽIVE VODE

