30. teden
23.7.2017
16. NEDELJA
MED LETOM
KRIŠTOFOVA

24. 7. 2017
PONEDELJEK

25. 7. 2017
TOREK

26. 7. 2017
SREDA
27. 7. 2017
ČETRTEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Brigita,
redovnica,
sozavetnica
Evrope

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Mdr 12,13.1619; Ps 86,5-6.910.15-16; Rim
8,26-27; Mt
13,24-43

SVETE MAŠE
p. Andrej: za + Ivana
Eržena

ob 9. uri
za + starše
Justino in Jožeta
Kapela ob 7.30

sv. Jakob
Starejši, apostol

2 Kor 4,7-15; Ps
126,1-6; Mt
20,20-28

Kapela ob 7.30

sv. Joahim in
Ana, starša

2 Mz 16,1-5.915; Ps 78,1819.23-24.2526.27-28; Mt
13,1-9

Device Marije

sv. Gorazd,
Kliment in drugi
učenci Cirila in
Metoda

28. 7. 2017
PETEK

sv. Viktor

29. 7. 2017
SOBOTA

sv. Marta,
Lazarjeva sestra

(Zmago)

I., papež

po namenu p. Borisa

ob 19.uri

p. Andrej: po namenu
darovalca

za + Zorka
Babiča

za blagoslov v zakonu
p. Andrej: za + Marijo
Grum
p. Andrej: za + Marijo
Grum

ob 9. uri
za + Ano in Dragota
Macarol

ob 11. uri
za zdravje – po namenu
Klavdia

sv. Peter
Krizolog, škof in
cerkveni učitelj

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

ob 19.uri
za + Srečkota in
Ano
po namenu Hrvatin
za Leo za srečen
porod
po namenu Anice
K.

2 Mz 19,1-2.911.16-20; DanD
3,52-56; Mt
13,10-17

Kapela ob 7.30

2 Mz 20,1-17;
Ps 19,8.9.10.11;
Mt 13,18-23

Kapela ob 7.30
darovalca

za sina in očeta za
zdravo pamet za
pobot

2 Mz 24,3-8; Ps
50,1-2.5-6.1415; Mt 13,24-30

Kapela ob 7.30

ob 19.uri

za + Marijo Grum

p. Andrej: po namenu
darovalca

za + Marijo Grum

p. Andrej: po namenu

za + Marijo Grum
p. Andrej: po namenu
darovalca

30. 7. 2017
17. NEDELJA
MED LETOM

za + očeta
Štefan

ter njune starše

2 Mz 14,5-18; 2
Mz 15,1-2.34.5-6; Mt
12,38-42

sv. Krištof,
mučenec
sv. Boris,
mučenec

ob 11. uri

1 Kr 3,5.7-12; Ps
119,57.72.7677.127-128.129130; Rim 8,28-30;
Mt 13,44-52 13,4

ob 19.uri
za + starše
Justino in Albina
Avbelj

ob 19.uri

za zdravje
Lucije in
dedka Slavka
Kovač

p. Andrej: za + Marijo
Grum

ob 11. uri

ob 9. uri
za + Ivano in
Ivana Novak

za uspešno
poklicno pot
sina in hčere

16. NEDELJA MED LETOM, 23.7. * KRIŠTOFOVA NEDELJA
PO MAŠAH BLAGOSLOV AVTOMOBILOV

SREDA, 26.7. * SV. JOAHIM IN ANA, starši Device Marije
SVETE MAŠE
ob 9.00 uri: p. Marjan Čuk
ob 11.00 uri (v italijanščini):
prof. dr. p. Viktor Papež
ob 19.00 uri: msgr. Metod Pirih, škof
po maši blagoslov otrok in Aninih kruhkov
Prosimo za vaše darove za pogostitev po mašah: jedačo in pijačo!
Apokrifni evangeliji navajajo, da je bil Joahim iz Judovega rodu, iz Davidove hiše,
čeprav je prebival v Galileji. Po dvajsetih letih zakona sta bila on in Ana še zmeraj
brez potomcev, čeprav sta dosti molila in bila zelo pobožna. Joahim je bil zaradi
tega odmaknjen od templja. Umaknil se je v puščavo in se tam postil in molil. Angel
se je prikazal Ani in Joahimu ter jima naznanil spočetje deklice. Po rojstvu sta
deklico poimenovala Marija. Zanju je bila hči čudeža. Ko ji je bilo 12 let, sta jo
izročila v varstvo Jožefu,bodočemu zaročencu in možu. Čeprav ni nobenih drugih
virov razen apokrifov, se je pobožnost sv. Ane zlasti razširila po 15. stoletju, še
posebej se je širila po Bretaniji in Nemčiji.
Ime: Ime Ana izhaja iz hebrejskega Hannah in pomeni »ljubkost, milina, milost,
ljubezen, molitev«. Ime Joahim pa je sorodno hebrejskemu Jehohanan »Jahve je bil
milostljiv«. Rodila sta se v prvem stoletju, Ana v Betlehemu, Joahim pa v
Nazaretu, kjer naj bi tudi umrla. Družini: Oba, Ana in Joahim, sta bila kraljevega,
Davidovega rodu. Legenda pravi, da je bila Ana rojena v Betlehemu staršema
Stolanu in Emercijani iz Levijevega rodu. Zavetnika: Sveta Ana je zavetnica
Firenc, Innsbrucka in Neaplja, priporočajo se ji za srečno poroko in srečen zakon, za
obdarjenost z otroki, za srečen porod; je zavetnica mater, vdov, gospodinj, delavk,
hišnih delavcev, rudarjev, tkalcev, strugarjev, zlatarjev, rezbarjev, mlinarjev,
kramarjev, vrvarjev, krojačev, pletilcev nogavic, klekljaric, slug; je priprošnjica za
dež, proti neurju, za srečno zadnjo uro, pri iskanju izgubljenih predmetov. Sveti
Joahim pa je zavetnik zakoncev, mizarjev in trgovcev z lanom.

Kdor se vate ozre, čelo naj dvigne pogumno,
strah, da bo prosil zaman, v tistem trenutku zbeži.
Hčerka tebi ničesar in hčerki Vnuk ne odreče –
kakor Hči tebe časti, ljubi Bog mater svojó.«
Rada in lahko pomagaš nam v družbi s hčerko preljubo –
dvigni zato nam prošnje revne pred prestol Boga.
Nikdar ne bodo željé neplodno nam zledenele,
če se obrnemo k tebi, če nam obljubiš pomoč.
Odlomek slavospeva na čast sv. Ani, ki ga je zložil v drugi polovici 15. stoletja Rudolf Agricola (+ 1485)

ČETRTEK, 27.7. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 18.00
17. NEDELJA MED LETOM, 30.7. * NEBEŠKO KRALJESTVO JE PODOBNO ZAKLADU

