37. teden
23. NEDELJA
MED LETOM
KATEHETSKA

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Nikolaj
Tolentinski,
spokornik

Ezk 33,7-9; Ps
95,1-2.6-7.8-9;
Rim 13,8-10; Mt
18,15-20

Bl. Bonaventura
Barcelonski,
frančiškan

Kol 1,24-2,3; Ps
62,6-7.9; Lk 6,611

10. 9. 2017

11. 9. 2017
PONEDELJEK

SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu

darovalca

ob 9. uri
za + Armando in
Marka
Matjaševič
Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu

ob 11. uri
za duše v
vicah

ob 19.uri
za + Lucijana
Žigante

darovalca

12. 9. 2017
TOREK

Marijino ime

Kol 2,6-15; Ps
145,1-2.8-9.1011; Lk 6,12-19

Kapela ob 7.30

ob 19.uri

po namenu
darovalca

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

p. Andrej: po namenu

darovalca

13. 9. 2017
SREDA

sv. Janez
Zlatousti, škof in
cerkveni učitelj

Kol 3,1-11; Ps
145,2-3.10-11.1213; Lk 6,20-26

Kapela ob 7.30

ob 19.uri

po namenu
darovalca

za zdravje in
za zdravje
zeta
Aleksandra

p. Andrej: po namenu

darovalca

14. 9. 2017
ČETRTEK

Povišanje sv. križa

4 Mz 21,4-9; Ps
78,1-2.34-38; Flp
2,6-11; Jn 3,13-17

Kapela ob 7.30
za Slovensko
frančiškansko
provinco sv. Križa
p. Andrej: po namenu
darovalca

15. 9. 2017
PETEK

Žalostna Mati
božja

1 Tim 1,1-2.1214; Ps 16,1-2.5.78.11; Lk 6,39-42

ob 19.uri
po namenu
darovalca

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

ob 19.uri
za + Antona
Stepančiča

darovalca

16. 9. 2017
SOBOTA
17. 9. 2017
24. NEDELJA
MED LETOM
NEDELJA
SVETNIŠKIH
KANDIDATOV

sv. Kornelij, papež
in Ciprijan, škof in
mučenec

Vtisnjenje ran sv.
Frančišku

1 Tim 1,15-17; Ps
113,1-2.3-4.5.67; Lk 6,43-49

Sir 27,30-28,7; Ps
103,1-2.3-4.910.11-12; Rim
14,7-9; Mt 18,2135

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

darovalca

ob 9. uri
za + Valerijo
Šorgo

ob 19.uri
za + dedija

ob 11. uri
za + Žarkota
in Marico
Mezgec

23. NEDELJA MED LETOM, 10.9. * KATEHETSKA NEDELJA
Pri obeh mašah bo blagoslov šolskih torb in potrebščin, otrok, staršev, učiteljev, vzgojiteljev
in katehetov.

Na nedeljo, ko že nekoliko diši po jeseni in ko začenjamo novo katehetsko leto, nas je Gospod
znova poklical in nas zbral ob oltarni mizi. Jezus hoče biti naš prijatelj, zaupnik, naša moč.
Tudi če pozabimo nanj, on nikoli ne pozabi na nas. Tega se moramo zavedati tako veroučenci,
kateheti kot tudi starši. V novem šolskem in katehetskem letu nam hoče biti še posebno blizu.
Potrudimo se, da ga bomo pri verouku spoznavali, se v molitvi z njim pogovarjali, mu tudi ob
šolskih obveznostih zaupali, mu v naših družinah dali prostor ter ga pri sveti maši vedno radi
prejemali v svoje srce. Po Uvodi za maše z otroki – leto A
Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo moj
Oče, ki je v nebesih, vse storil. Kajti kjer sta dva ali so trije zbrani v
mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. (prim. Mt 18,19–20)
Jezus daje svojim učencem zagotovilo, ki mu je pridružen izziv. Obljublja, da bo kljub
fizični odsotnosti med njimi navzoč. Izziv je odkriti, kje bo mogoče okušati njegovo
navzočnost. Jezus ne pravi, da ga bodo našli v samoti, prej ga bodo srečali med verujočimi,
ki so se zbrali skupaj − sredi teh, ki iščejo drug drugega, da bi gradili skupnosti vere. Učenci
se morajo zanesti drug na drugega, če hočejo okušati navzočnost vstalega Jezusa. Sem kdaj
izkušal Jezusovo navzočnost, ko sem se v molitvi pridružil drugim? Na koga bi se lahko te
dni obrnil, da bi se mi pridružil v molitvi za poseben namen? In še en pomemben poudarek
je potrebno izpostaviti: da bi lahko pravilno razumeli vse Jezusove besede iz teh
evangelijskih vrstic, ki se dotikajo skrivnosti učinkovite molitve, jih je potrebno razlagati v
duhu celotnega Svetega pisma. Iskreno si zastavimo vprašanje: Kakšen je najgloblji namen
naših molitev? Da bi Bog izpolnjeval našo voljo ali da bi mi izpolnjevali njegovo voljo? Če
od Boga pričakujemo, da se bo prilagodil našim pričakovanjem, željam, zahtevam itd., še
nismo dojeli pravega duha molitve. V trenutku, ko se v molitvi posvetimo predvsem prošnji,
da bi nam Jezus pomagal izpolnjevati tisto, kar od nas pričakuje v danem življenjskem
položaju, pa se z njim gotovo znajdemo na isti “valovni dolžini”. Po: www.molitev.net

ČETRTEK, 14. 9. * POVIŠANJE SV. KRIŽA
God Slovenske frančiškanske province sv. Križa.
Sestavlja jo 12 samostanov, 2 podružni hiši v Sloveniji, 3
verskokulturni centri v Avstraliji in 1 samostan in 2
podružni hiši v ZDA. Na sliki so naše postojanke
označene s črko TAU. Več na: http://www.franciskani.si/
in info@ofm.si
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=4gX6jEoxEi4

PETEK,15.9. * ŽALOSTNA MATI BOŽJA
Naši verni predniki so se, zlasti v težkih trenutkih osebnega in skupnega
življenja, radi zatekali k Mariji sedem žalosti. Ta naziv ima podlago v napovedi
starčka Simeona: »Tvojo dušo pa bo presunil meč.« Meč v tej preroški napovedi
pomeni trpljenje, bolečino, žalost. Žalost ob Simeonovi prerokbi, žalost ob begu v
Egipt, žalost ob iskanju dvanajstletnega Jezusa v Jeruzalemu, žalost ob srečanju s
sinom, ko je nesel težki križ, žalost, ko so Jezusa dvignili na križ pribitega, žalost, ko so mrtvega Jezusa
sneli s križa in ji ga položili v naročje, in žalost, ko so Jezusa položili v grob. Največ sledov češeščenja
žalostne matere je na slovenskih tleh pustilo 14. in 15. stol.; iz te dobe so se ohranile slike Marije ob
trpečem Sinu, zlasti pa številni kipi Sočutne (Pieta): Marija drži v naročju mrtvega Jezusa in ga objokuje.
24. NEDELJA MED LETOM, 17.9. * NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV

