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30. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Janez
Kapistran –
manjši brat,
duhovnik

Sir 35,12-14.1618; Ps 34,2-3.1718.19.23; 2 Tim
4,6-8.16-18; Lk
18,9-14

sv. Anton
Marija
Claret,ustanovit
elj klarentincev
in škof

Ef 4,32-5,8; Ps
1,1-6; Lk 13,1017

25.10.2016
TOREK

sv. Krišpin in
Krišpinijan,
mučenca

Ef 5,21-33; Ps
128,1-2.3.4-5; Lk
13,18-21

26.10.2016
SREDA

sv. Lucijan,
mučenec
Bl.
Bonaventura
iz Potenze,
minorit

Ef 6,1-9; Ps
145,10-14; Lk
13,22-30

27.10.2016
ČETRTEK

sv. Sabina,
mučenka

Ef 6,10-20; Ps
144,1.2.9-10; Lk
13,31-35

28.10.2016
PETEK

sv. Simon in
Juda Tadej,
apostola

Ef 2,19-22; Ps
19,2-5; Lk 6,1216

29.10.2016
SOBOTA

sv. Ermelinda,
devica
Bl. Mihael Rua,
salezijanec

Flp 1,18-26; Ps
42,2.3.5; Lk
14,1.7-11

24.10.2016
PONEDELJEK

30.10.2016
31. NEDELJA
MED LETOM
ŽEGNANJSKA

sv. Marcel,
mučenec

Mdr 11,22-12,1;
Ps 145,1-2.811.13-14; 2 Tes
1,11-2,2; Lk
19,1-10

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za sinove
Kapela
ob 7,30
v čast sv. Ani za
zdravje
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Anko Jurlleka
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30

za + Pepo

po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Anko Jurleka
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30

ob 11.uri
v zahvalo Mariji
za uslišane
prošnje
ob 18.uri
za + Ivana
Mihaliča
ob 18.uri

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

ob 18.uri
v zahvalo za 43
let zakona

ob 18.uri
za + družino
Križnik
ob 18.uri

za mir in vse dobro v
Sloveniji
po namenu darovalca

za vse težko bolne

Kapela
ob 7,30
za + Marijo

ob 18.uri
za + družino
Pevec

po namenu darovalca

ob 9. uri

za + Antonijo Zadnik

ob 11.uri
v čast Sv. Duhu
za spreobrnjenje
vseh grešnikov

30. NEDELJA MED LETOM, 23.10. * MISIJONSKA NEDELJA

»Samo, če smo ‘usmiljeni kakor Oče’, smo misijonarji.«
Tole geslo naj nas letos, ko obhajamo 90-letnico praznovanja
Misijonske nedelje, vodi k poglobljeni povezanosti z misijoni
po vsem svetu. Poslanica papeža Frančiška za 90. svetovni
misijonski dan: »Misijonarska Cerkev – pričevalka usmiljenja«
Dragi bratje in sestre!
Izredni jubilej usmiljenja, ki ga praznuje Cerkev,
na poseben način osvetljuje tudi svetovni misijonski dan
2016: vabi nas, da na poslanstvo “ad gentes” gledamo kot na veliko in
neskončno delo usmiljenja, tako duhovnega kot materialnega. Zares smo
na ta svetovni misijonski dan vsi povabljeni, da “gremo ven” kot učenci
misijonarji in da vsak od nas ponudi – pri prinašanju sporočila Božje
nežnosti in sočutja vsej človeški družini – svoje lastne talente, ustvarjalnost,
modrost in izkušnje. Zaradi misijonskega poslanstva se Cerkev zanima za
vse, ki ne poznajo evangelija, ker želi, da bi se vsi rešili in izkusili
Gospodovo ljubezen. “Ima poslanstvo, da oznanja Božje usmiljenje,
utripajoče srce evangelija” (bula Obličje usmiljenja, 12), in je poslana, da ga
oznanja po vsem svetu, dokler vesela novica ne pride do zadnje žene, do
zadnjega moža, zadnjega ostarelega, zadnjega mladega in do zadnjega
otroka.

PONEDELJEK, 24.10. * ob 18,30 Svet gvardijana
TOREK, 25.10. * BIBLIČNA SKUPINA OB 18,30
ČETRTEK, 27.10. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 17.00
DUH ASSISIJA 30 let 1986 – 2016
Papež Frančišek je v Assisiju dejal: Svet danes
potrebuje mir in ne moremo biti brezbrižni pred
tem. V očeh beguncev smo videli bolečino
vojne. Spomnil je na trpljenje družin in otrok, ki
so v življenju spoznali le nasilje; ostarele, ki so
prisiljeni bežati. Vse te tragedije ne smemo
prezreti. Oni vedo, da vojna nima prihodnosti. »Mi nimamo orožja,
verjamemo pa v ponižno in krotko moč molitve«, je dejal. Mir za katerega so
prosili, ni le protest proti vojni ali pa rezultat političnih pogajanj, ampak je
rezultat molitve. Molitev nas po njegovih besedah spodbuja h konkretnemu
delu za mir, ki ni iluzija ali pa cinizem tistega, ki si umije roke, češ da
problemi niso njegovi, ali pa tistega, ki sedi pred računalnikom in si ne želi
umazati rok zaradi človeka v potrebi. Naše mesto je po papeževih besedah ob
tistem, ki trpi in hoditi po poteh miru.
31. NEDELJA MED LETOM, 30.10. * ŽEGNANJSKA
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