22. teden
22.5.2016
NEDELJA
SVETA
TROJICA
23.5.2016

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Marjeta
(Rita)
Kasijska,
avguštinska
redovnica
sv. Mihael,
kmet

PONEDELJEK

24.5.2016
TOREK

25.5.2016
SREDA

Marija,
pomočnica
kristjanov MARIJA
POMAGAJ
sv. Beda
Častitljivi,
duhovnik in
cerkveni učitelj
Obletnica posvetitve
asiške bazilike sv.
Frančiška

BOGOSLUŽNO BRANJE
Prg 8,22-31; Ps 8,45.6-7.8-9; Rim 5,15; Jn 16,12-15

1 Pt 1,3-9; Ps
111,1-2.5-6.9.10;
Mr 10,17-27

Raz 12,1.3.7.12.17;
Raz 15,3-4; Gal 4,47; Jn 2,1-11

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Marka in
Armando
Matjaševič
Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja
Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja

ob 11. uri
za + Janeza
Gričarja
ob 18.uri
za + Jožeta
Hrvatina
za + Marijo
Benčič
ob 18.ur

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

ob 18.uri

1 Pt 1,18-25; Ps
147,12-13.1415.19-20; Mr 10,3245

za + Mihaela

Kapela
ob 7,30

za srečno
operacijo
za + Janeza
Gričarja

26.5.2016
ČETRTEK
TELOVO

sv. Filip Neri,
duhovnik,
SV. REŠNJE
TELO IN KRI

1 Mz 14,18-20; Ps
110,1.2.3.4; 1 Kor
11,23-26; Lk 9,1117

Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja

ob 18.uri
za zdravje in
božje varstvo

27.5.2016
PETEK

bl. Alojzij
Grozde,
mučenec

1 Pt 4,7-13; Ps
96,10.11-12.13; Mr
11,11-26

Kapela
ob 7,30
za + Marijo Furlan

ob 18.uri
za + Janeza
Gričarja

28.5.2016
SOBOTA

sv. Marija Ana
Paredes,
tretjerednica

Jud 1,17.20-25; Ps
63,2.3-4.5-6; Mr
11,27-33

Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja

ob 18.uri
za mir in zdravje
mame

29.5.2016
9. NEDELJA
MED LETOM

sv. Maksimiljan
Emonski, škof

1 Kr 8,41-43; Ps
117,1-2; Gal 1,12.6-10; Lk 7,1-10

ob 9. uri
za + Franca Grilj

ob 11. uri
za + Janeza
Gričarja

NEDELJA, 22.5. * SVETA TROJICA * »DUH OZNANJA, KAR IMA SIN OD OČETA«

Vera v Sveto Trojico je sestavni del kristjanove vere
v enega Boga v treh osebah. Na nedeljo Svete
Trojice se pri bogoslužju zato posebej poglabljamo v
skrivnost verske resnice o enem Bogu v treh osebah,
ki so Oče, Sin in Sveti Duh. Kristjani smo krščeni v
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, s čimer postanemo tudi člani Cerkve.
Skrivnosti enega Boga v treh osebah verujočim ni dano spoznavati samo z razumom,
temveč tudi na osnovi milostnega daru vere ter Božjega razodetja Jezusa Kristusa. O
identiteti Boga Očeta in Svetega Duha je spregovoril Jezus Kristus. Čeprav tri Božje osebe
ločimo med seboj, nobena od treh oseb nikdar ne deluje brez sodelovanja drugih dveh. Očetu
pripisujemo, da je Stvarnik vesolja in človeka, Jezusu Kristusu dela odrešenja, Svetemu
Duhu, ki izhaja iz Očeta in Sina, pa dela posvečenja.Čeprav razlikujemo tri Božje osebe, jih
ne smemo ločevati. Bistvo odnosov med tremi Božjimi osebami je brezpogojna ljubezen.
TOREK, 24.5. * SEMINAR ZA IZLITJE SVETEGA DUHA ob 20.00: »Hoja v Duhu«
ČETRTEK, 26.5. * SV. REŠNJE TELO IN SV. REŠNJA KRI – TELOVO

Naš pisatelj Ivan Cankar pravi: »Ko izgovorimo besedo
»kruh«, bi morali hvaležno in spoštljivo skloniti glavo, kakor
da smo izgovorili Božje ali sveto ime.« Zakaj? – Pravijo:
»Kdor ima kruh, ima vse.« V kruhu so Božje in človeške
dobrine, v njem je nebo in zemlja. Kruh je nekaj svetega, ker
so v njem skrite roke, žulji, znoj naših staršev in številnih ljudi, od tistega, ki je kruh
sejal, do tistega, ki nam ga je prinesel na mizo in nam ga dal. Kruh nas povezuje v
eno družino. Vsi ga potrebujemo, vsi ga uživamo, vsi ga moramo tudi deliti. Kruh je
nekaj svetega, ker je sad dela in ljubezni. Kruh je nekaj Božjega, ker ga je Kristus na
veliki četrtek vzel v roke in ga spremenil v svoje telo in vino v svojo kri. Od takrat
naprej je kruh postal zakrament – vidno znamenje nevidnega in pričujočega Boga. Ta
kruh je sveto Rešnje telo, sam Kristus, sv. evharistija.Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste
PETEK, 27.5. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA ob 17.00
BL. ALOJZIJ GROZDE, mučenec
Bil je nezakonski otrok. Očim ga ni hotel sprejeti v svojo družino. Zanj je tako
skrbela teta Ivanka. Imel jo je rad, prav tako tudi deda. A najbolj je pogrešal
mamo, saj jo je mogel le malokdaj videti. Tudi ona je pogrešala njega. Dobrotniki
so mu omogočali šolanje na gimnaziji v Ljubljani. Bil je bolj lačen kot sit, vendar
zadovoljen in čedalje bolj srečen. Bil je odličnjak, športnik, šahist, pisec,
govornik, pesnik, zavzet član verskega gibanja. Radi so ga imeli sošolci in
prijatelji. Bila je vojna in manjkalo je tudi kruha. Toda Lojze je svoj kos rad delil s kom, ki se mu je
zdel še bolj lačen. Kot dijak je bil vsak dan pri sv. maši in obhajilu. V Marijanišču, kjer je stanoval,
je v kapelo zahajal tudi čez dan. Mnogi gojenci tega zavoda so se mu čudili in ga iskreno spoštovali.
Na novega leta dan, leta 1943, se je vračal od sv. maše v Stični. Partizani so ustavili voz, na katerega
je med potjo prisedel. Lojzeta so aretirali. Očitali smo mu, da nasprotuje njihovemu gibanju. Pri njem
so našli nekaj verskih predmetov, zato so ga strogo zasliševali in mučili, nato pa ga odpeljali v gozd
in ga tam umorili. Čez dva meseca so na mrtvo telo naleteli otroci, ki so v topljeni zimi iskali prve zvončke
9. NEDELJA MED LETOM, 29.5. * JEZUS HVALI STOTNIKOVO VERO
OBNOVA SAMOSTANSKE STREHE IN STREHE OKROG ZVONIKA:182.308,61€.
TRR: 246009054462207 pri Raiffeisen Bank s pripisom »streha«. Hvala Vam!
(B.Golob)
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