38. teden
17. 9. 2017
24. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI
Vtisnjenje ran
sv. Frančišku

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

sv. Jožef
Kupertinski,
minorit

1 Tim 2,1-8; Ps
28,2.7.8-9; Lk
7,1-10

NEDELJA
SVETNIŠKIH
KANDIDATOV

18. 9. 2017
PONEDELJEK

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu

darovalca

ob 9. uri
za + Valerijo
Šorgo
Kapela ob 7.30
za + Danteja
Stepančiča
p. Andrej: po namenu

ob 11. uri
za + Žarkota
in Marico
Mezgec
ob 19.uri
za zdravje in
božje varstvo

darovalca

19. 9. 2017
TOREK

sv. Frančišek M.
iz Camporossa,
kapucin

1 Tim 3,1-13; Ps
101,1-3.5-6; Lk
7,11-17

Kapela ob 7.30

ob 19.uri

po namenu
darovalca

za + Anteja
Sutona

p. Andrej: po namenu

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

darovalca

20. 9. 2017
SREDA

sv. Andrej Kim,
mučenec

1 Tim 3,14-16; Ps
111,1-2.3-4.5-6;
Lk 7,31-35

Kapela ob 7.30
za + Milana
Peroša
p. Andrej: po namenu

ob 19.uri
za + starše
Benko

darovalca

21. 9. 2017
ČETRTEK
22. 9. 2017
PETEK

Kapela ob 7.30
sv. Matej, apostol

sv. Mavricij in
tovariši mučenci

Ef 4,1-7.11-13; Ps
19,2-5; Mt 9,9-13

1 Tim 6,2-12; Ps
49,6-7.8-10.1718.19-20; Lk 8,13

za + Šimeta
Bakariča
p. Andrej: po namenu
darovalca

za + Marijo
Ferencek in za+
Marijo in Franca
Ferencek

Kapela ob 7.30

ob 19.uri

za + Danilota
Samsa
p. Andrej: po namenu

darovalca

23. 9. 2017
SOBOTA
24.9.2017
25. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA

sv. Pij iz
Pietrelcine,
kapucin

1 Tim 6,13-16; Ps
100,2.3.4.5; Lk
8,4-15

Iz 55,6-9; Ps
145,2-3.8-9.1718; Flp 1,2024.27; Mt 20,1-16

za hčerkino
telesno in
duhovno zdravje
ter uspešen
študij

Kapela ob 7.30
za + Danilota
Samsa
p. Andrej: po namenu
darovalca

bl. Anton Martin
SLOMŠEK, škof

ob 19.uri

p. Andrej: po namenu

darovalca

ob 9. uri
za + Franico in
Josipa Opasič

ob 19.uri
v zahvalo
družina Nedoh

ob 11. uri
za vse žive
in + Hočevar
in Korošak

24. NEDELJA MED LETOM, 17.9. * NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV

Krščanstvo ni prisilni jopič
Novost v krščanstvu je v » popolnosti«, ki s strogimi pravili številnih zakonov
in predpisov nima nič skupnega, ampak z dobroto in odpuščanjem, z učenjem
ljubezni do sovražnika in s poslušanjem besede tistega, ki nas ljubi kot oče in
mati in govori v našem srcu. Krščanstvo ni prisilni jopič, ki nam ne pusti
dihati, niti ni steznik, v katerem se dušimo. V krščanstvu si svoboden.
Krščanstvo dopušča človeku, da uživa življenje. Obstaja pa v njem zakon, ki zajame vse: to je
ljubezen! Krščanstvo ni perfekcionizem. Ni potrebno, da si prvi in najboljši. Ni treba biti
superčlovek. Krščanska popolnost nima nič skupnega s perfekcionizmom, z natančnim
izpolnjevanjem zakonov. Vendar, če si v krščanstvu na kaj vezan, si vezan na zapoved ljubezni!
V krščanstvu lahko imaš napake in slabosti. Poklican si, da si dober človek – lahko pa padeš …
padeš sedemdesetkrat sedemkrat. Pri krščanskem Bogu je tudi grešnik dobrodošel. Le kdor nima
dobre volje in se čisto zavestno odloči za zlo, se sam izključi! Po: Phil Bosmans, Bog – moja oaza
Ti si angel zame
Ko sem obupoval nad vsem, ko sem obupoval nad samim seboj, mi je pogosto pomagala
beseda, ki si mi jo naklonil ti. Včasih je bila to beseda, ki sem jo prebral v kakšni knjigi, in
naenkrat se me je dotaknila. Včasih je bila to beseda, ki sem jo slišal pri sveti maši, pri
branju svetopisemskih besedil ali v pridigi, in me je znova dvignila ter mi dala jasnost in
zaupanje. Včasih je bil to človek, ki mi je v pravem trenutku rekel pravo besedo; besedo, s
katero sem spet dobil zaupanje. Poznam dvome vase, v svojo vero, v ljudi. Takšni dvomi
minejo, ko z menoj govoriš ti, moj angel, in mi daješ drugačen pogled. Poznam pa tudi obup.
In ko obupujem, ne vem, kje sem, ne najdem izhoda. Ne znam ne naprej ne nazaj. Ne vem,
kako naj se soočim z življenjem. Nikjer ne vidim rešitve in od težav bi najraje pobegnil.
Nimam moči, da bi se jim postavil po robu, ker ne vem, kako naj jih rešim.V takšnem obupu
je blagodejna tvoja prisotnost. Ni ti potrebno veliko reči. Zaupanja mi vliva že samo
zavedanje, da me ne zapuščaš. Anselm Grün, Ti si angel zame

Če tehničnega napredka ne spremlja napredek v moralni omiki človeka, v rasti notranjega
človeka, potem to ni napredek, ampak ogroženost za človeka in svet. Benedikt XVI.)
Ob Jezusovem imenu ne ostane indiferentno nobeno človeško srce, tudi tisto ne, ki se ponaša, da
vanj ne veruje in da se ne zmeni zanj. (Anton Trstenjak)
SOBOTA, 23.9. * SV. PIJ iz Pietrelcine, kapucinski duhovnik
P. Pij se je rodil 25. maja 1887 v Pietrelcini, škofija Benevento v Italiji. V
kapucinski red je vstopil 6. januarja 1903 in bil v duhovnika posvečen 10.
avgusta 1910. V San Giovanni Rotondo je prišel 28. junija 1916 in je tam
ostal do svoje smrti 23. septembra 1968. – Na petek zjutraj 20. septembra
1918 je med molitvijo pred Križanim v koru stare cerkvice prejel
Kristusove rane (stigme), ki so ostale odprte in krvaveče pol stoletja. – V
svojem življenju je goreče opravljal duhovniško službo, ustanovil "molitvene
skupine" in moderno bolnišnico z imenom "Hiša za lajšanje trpljenja". Za blaženega
ga je Janez Pavel II. razglasil 2. maja 1999, za svetnika pa 16. junija 2002.
(

MAŠNI NAMENI
Sprejemamo za različne mašne namene, pravtako za gregorjanske maše za rajne (30 maš
zaporedoma, neprekinjeno vsak dan). Več o gregorjanski sv. maši si lahko preberete na oglasni
deski in na naši spletni strani in na facebooku. Smo 3 duhovniki in tako vsak dan opravimo 3 sv.
maše.
25. NEDELJA MED LETOM, 24.9. * SLOMŠKOVA NEDELJA

