28. teden
7. 7. 2019
14. NEDELJA
MED LETOM

8. 7. 2019
PONEDELJEK

9. 7. 2019
TOREK

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Vilibald,
škof
b.sl. Anton
Vovk, škof

Iz 66,10-14; Ps
66,1-7. 16.20;
Gal 6,14-18; Lk
10,1-12.17-20

sv. Gregorij
Grassi, škof
Hermina, devica

1 Mz 28,10-22;
Ps 91,1-2.34.14-15; Mt
9,18-26

in tovariši mučenci

sv. Nikolaj
Pieck, škof,
Wilhad in
tovariši mučenci

1 Mz 32,23-32;
Ps 17,1.2-3.67.8.15; Mt
9,32-38

SREDA

sv. Veronika,
opatinja

Gal 6,14-16; Ps
148; Jn 15,1-8

11. 7. 2019
ČETRTEK

sv. Benedikt,
opat,
zavetnik
Evrope

Prg 2,1-9; Ps
112,1-9; Jn
15,1-8

10. 7. 2019

12. 7. 2019
PETEK

sv. Mohor in
Fortunat,
mučenca

sv. Janez Jones
sv. Janez Wall,
duhovnika in
mučenca

sv. Evgen,

13. 7. 2019
SOBOTA

škof

in mučenec

bl. Angelina iz
Marsciana,
tretjerednica

14. 7. 2019
15. NEDELJA
MED LETOM

sv.
Frančišek
Solan,
frančiškan

1 Mz 46,17.28-30; Ps
37,3-4.1819.27-28.3940; Mt 10,1623
1 Mz 49,2933;50,15-25;
Ps 105,1-2.34.6-7; Mt
10,24-33
5 Mz 30,10-14;
Ps 69,14.17.3031.33-34.3637; Kol 1,1520; Lk 10,2537

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

za + Antona Ivičiča

Kapela ob 7.30
za + Katarino Bertok
obl.
p. Andrej ob 18.00

za + Antona Ivičiča

Kapela ob 7.30
za žive in + iz družine
Kotarski
p. Andrej ob 18.00

za + Antona Ivičiča

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

ob 11. uri
za zdravje
Milenka
ob 19. uri
za zdravje in božje
varstvo družine

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

ob 19. uri
za + Antona
Ivičiča

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

ob 19. uri
za zdravje Nadje

Kapela ob 7.30
zahvalo Bogu za
prejete milosti in za
božje varstvo sina
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

ob 19. uri
za + Marijo
Mavreti Ivičič

Kapela ob 7.30
za + p. Evgena ob
godu
p. Andrej ob 18.00

za + Marijo Mavreti
Ivičič

ob 9. uri
za + Avgusta in
Marijo Markežič
p. Andrej ob 10.00

za + Marijo Mavreti
Ivičič

ob 19. uri
za + Ano Krivičič

ob 11. uri
za + starša
Brajda

14. NEDELJA MED LETOM, 7.7. * NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU
Prva nedelja v mesecu juliju nas vsako leto poveže z rojaki. Ob tej
priložnosti je dr. Andrej Fink razmišljal takole:»Slovenija mora, kot
je rekel dr. Lambert Ehrlich, 'biti mejnik, ki druži in veže jug s
severom, vzhod z zahodom. Sama ne sme biti ne eno, ne drugo,
ne tretje. Ostati mora mejnik, ki druži vse, kakor Sv. Višarje. To
nalogo bo pa Slovenija mogla izpolnjevati samo v svobodi, ne pod gospodarjem, ki
bi sedel bodisi na jugu ali na severu, na vzhodu ali na zahodu ...'Slovenci zunaj
meja živimo v neprestanem zavestnem in podzavestnem primerjanju sebe s
svetom, ki nas obdaja. Iz tega gledišča se nam Slovenija zdi veliko večja, kot je v
resnici. To opažajo skoraj vsi rojaki, nekateri tudi zelo visoki uradniki slovenske
države, ki iz matice prihajajo na obisk k nam in opazujejo slovenske stvaritve v
svetu. Naj bo trojna, se pravi matična, zamejska in izseljenska, Slovenija vsem in
za vse, kjerkoli nam je dano živeti, primeren in prijeten krov in zatočišče.« radio.ognjisce.si

Kaj pomeni »Ne imej drugih bogov poleg mene!«?
Ta zapoved nam prepoveduje:
* da bi častili druga božanstva in malike ali kakšnega zemeljskega idola ali da bi se
popolnoma predali zemeljskim dobrinam (denarju, vplivu, uspehu, lepoti, mladosti itd.),
* da bi bili praznoverni, namesto da bi verovali v Božjo moč, v njegovo vodstvo in
blagoslov, da bi se obrnili k ezoteričnim, magičnim ali okultnim praksam ali da bi se
ukvarjali z vedeževanjem ali s spiritizmom,
* da bi skušali Boga z besedami ali dejanji,
* da bi zagrešili sakrileg, tj. svetoskrunstvo,
* da bi si pridobili duhovno moč s korupcijo in da bi sveto onečastili s trgovanjem z njim
(simonija). (KKC 2110–2128; 2138–2140)
Naš svet ne propada zaradi pomanjkanja razuma, vedenja in znanja, ampak zaradi pomankanja
ljubezni. Ljubezen daje prednost stvarem, ki niso več v modi: obvladati samega sebe, ne
popuščati lakomnosti, premagovati sebičnost. Skupinski egoizem, ki pomaga samo sebi
enakim, še ni ljubezen. Ljubezen pomeni ljubiti ljudi, ne abstraktnega človeštva, ampak
konkretnega človeka v neposredni bližini. Ljubiti pomeni stopiti iz lastnega jaza in živeti za druge.
(YOUCAT – katekizem za mlade)

V vsakem smehljaju, v vsaki dobri besedi, v vsaki prijazni kretnji, v vsakem dejanju pomoči je
skrit košček raja. V vsakem srcu, ki postane rešilni pristan za nesrečneža,
v vsakem domu s kruhom in vinom in človeško toplino je skrit košček raja. Bog je položil v tvoje
roke ljubezen kot ključ, ki odpira nebesa. (Phil Bosmans, Sončni žarki ljubezn)i
TOREK, 9.7. * SV. NIKOLAJ PIECK in tovariši, frančiškani, duhovniki in redovni
bratje V 16. stol. je Evropo preplavil protestantizem. Na Nizozemskem je

izbruhnil upor, ki so ga vodili protestantski kalvinci. V mestu Gorkum so se
katoliški prebivalci z duhovniki zatekli v trdnjavo. Vernike so spustili, duhovnike
in redovnike pa zaprli v ječo. Med njimi je bilo 11 frančiškanov. Mučitelji so jih
silili naj se uprejo papežu, predvsem pa, da naj javno izrečejo, da Jezus ni
navzoč v sveti hostiji. Toda niso popustili, razen treh. V seniku so jih obesili. Nek meščan
je njihova trupla pokopal, kasneje pa so posmrtne ostanke prenesli v frančiškansko
cerkev v Bruslju, kjer so še danes. Med tremi, ki so odpadli, je bil tudi novinec brat
Henrik, ki se je kasneje pokesal in vrnil v red ter do smrti živel kot dober frančiškan,

15. NEDELJA MED LETOM, 14.7. * KDO JE MOJ BLIŽNJI?

