27. teden
30. 6. 2019
13. NEDELJA
MED LETOM

1. 7. 2019
PONEDELJEK

2. 7. 2019
TOREK

3. 7. 2019
SREDA

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

bl. Rajmund
Lullo,
tretjerednik,
mučenec

1 Kr 19,16.1921; Ps 16,12.5. 7-11; Gal
5,1.13-18; Lk
9,51-62

sv. Oliver,
mučenec

1 Mz 18,1633; Ps 103,12.3-4.8-9.1011; Mt 8,1822

Ptujskogorska

Božja Mati

Sv. Tomaž,
apostol

1 Mz 19,1529; Ps 26,23.9-10.11-12;
Mt 8,23-27
Ef 2,19-22; Ps
116,1-2; Jn
20,24-29

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

za + Antona Ivičiča

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

Kapela ob 7.30
za božje varstvo
družine in spreobrnenje
p. Andrej ob 18.00

za + Antona Ivičiča

Kapela ob 7.30
v čast Svetemu
Duhu

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

ob 19. uri
za + Zvonimirja
Čeha

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

ob 19. uri
v zahvalo
Dominiku.

p. Andrej ob 18.00

za + Antona Ivičiča

4. 7. 2019
ČETRTEK

sv. Urh
(Urlik, Uroš),
škof

1 Mz 22,1-19;
Ps 115,1-2.34.5-6.8-9; Mt
9,1-8

za + Antona Ivičiča

5. 7. 2019
PRVI
PETEK

sv. Ciril,
menih, in sv.
Metod, škof,

Ezk 34,11-16;
Ps 23,1-6; 1
Tes 2,2-8; Jn
10,11-16

za + Antona Ivičiča

6. 7. 2019
PRVA
SOBOTA
7. 7. 2019
14. NEDELJA
MED LETOM

slovanska apostola,
sozavetnika Evrope

sv. Marija
Goreti,
devica in
mučenka
sv. Vilibald,
škof
b.sl. Anton
Vovk, škof

1 Mz 27,15.15-29; Ps
135,1-2.34.5-6; Mt
9,14-17
Iz 66,10-14;
Ps 66,1-7.
16.20; Gal
6,14-18; Lk
10,1-12.17-20

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 dobrotnike in
samostansko družino
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

ob 9. uri
za + starše, sestro
in brata
p. Andrej ob 10.00

za + Antona Ivičiča

ob 19. uri
za zdravje in božje
varstvo

ob 19. uri
za + Cirila
(čistilca oken
v cerkvi)

ob 19. uri
za + Antona
Ivičiča

ob 11. uri
za zdravje
Milenka

13. NEDELJA MED LETOM, 30.6. * KRISTUS NAS JE POKLICAL K SVOBODI
Vgaleriji bo ob 18.00 KONCERT »SOUTHLAND CHOR« iz Avstralije.

PRVI PETEK, 5.7. * OBLETNICA POSVETITVE škofa msgr. dr. Jurija
Bizjaka. »Pogum, vse ljudstvo v deželi«
PRVI PETEK, 5.7. * MOLITEV ZA DOMOVINO OB 18.00
Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo
začela na prvi petek, 5. jul., po maši ob 19. uri. V soboto, 6. jul. bomo ob 18.uri
molili za nove duhovne poklice in novomašnike. Sklenili jo bomo s petimi
litanijami Matere Božje in mašo ob 19.00.
PRVI PETEK, 5.7. * SV. CIRIL, menih, in SV. METOD, škof, slovanska
apostola, sozavetnika Evrope
V katoliški Cerkvi danes obhajamo slovesni praznik sv. bratov Cirila
in Metoda, sozavetnikov Evrope. Zaradi pomembnega misijonskega
dela med slovanskimi ljudstvi ju imenujemo tudi apostola Slovanov.
Njun godovni dan sicer po svetu obhajajo na različne datume: v
neslovanskih deželah 14. februarja, pravoslavna Cerkev 11. maja,
24. maja pa godujeta po julijanskem koledarju.
Ciril in Metod sta bila misijonarja grškega rodu, ki sta pri oznanjevanju in širjenju
krščanske vere uporabljala glagolico. Ciril se je rodil okrog l. 826 ali 827, Metod pa
okrog. l. 812 ali 815 v Solunu. Pri krstu so ju poimenovali Konstantin in Mihael,
vendar sta ob vstopu v samostan imeni spremenila. Najprej sta delovala kot
knjižničar in učitelj filozofije. Mladost sta preživela v okolici Soluna, cesar pa ju je
okrog l. 860 poslal misijonarit na polotok Krim. Moravski knez Rastislav ju je okrog
860 povabil med slovanske narode, kjer sta delovala na tedanjem velikomoravskem
ozemlju, ki je zajemalo današnjo vzhodno Slovenijo, vzhodno Hrvaško, Madžarsko,
Češko, Slovaško, južno Poljsko, jugovzhodno Nemčijo in zahodno Ukrajino, ter
širila krščansko oznanilo v slovanskem jeziku. Po treh letih na Moravskem sta odšla
v Panonijo in od tam preko Benetk v Rim. Pri papežu Hadrijanu II. (867–872) sta
dobila dovoljenje za opravljanje bogoslužja v slovanskem jeziku. Ciril je v Rimu
zbolel in umrl, papež Hadrijan II. pa je Metoda poslal h knezu Koclju v Panonijo. Na
tem ozemlju je prišel v spor z nemškimi duhovniki in bil obtožen krivoverstva. Po
izpustitvi mu je papež Janez VIII. (872–882) ponovno dovolil uporabo slovanskega
jezika za bogoslužno rabo. Na njun praznik, 5. julija, je slovesno tudi v Sloveniji, saj
sta apostola Slovanov glavna zavetnika ljubljanske nadškofije in murskosoboške
škofije, v mariborski nadškofiji pa sta druga zavetnika nadškofije. (Povzeto po: radio.ognjisce.si)
Zahvaljujemo se ti za sveta brata. V naši kulturi sta pustila globoko sled; prva sta začutila
lepoto našega jezika. Prinesla sta nam luč, tvoj neomajni evangelij. Nista se ustrašila
napora, ko sta usmerila svoj korak med pogane. Tujca med tujci sta nam postala brata.
Kdaj bi brez njune apostolske vneme spoznali tvoj nauk? Zahvaljen za dar njune
velikodušne ljubezni! (Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh)
PRVA SOBOTA, 6.7. * MOLITEV ZA NOVOMAŠNIKE OB 18.00
ANIN DOM

Zakristijo in pripravljalnico cvetja počasi zaključujemo.
Zakristija je že v uporabi s restavriranima omarama za mašne
plašče. Pravtako sta končani tudi cerkveni shrambi. Bog povrni za
vsak Vaš dar, posebej za nabirke prvih nedelj!
14. NEDELJA MED LETOM, 7.7. * NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

