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8,18-22
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ob 7,30
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Dausa

ob 18.uri
za + Anko
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28.6.2016
TOREK
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2.7.2016
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14. NEDELJA
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NEDELJA SLOVENCEV
PO SVETU

sv. Irenej,
škof in
mučenec

Am 3,1-8;4,11-12;
Ps 5,4-8; Mt 8,23-27

sv. Peter in
Pavel,
apostola

Apd 12,1-11; Ps
34,2-3.4-5.6-7.8-9;
2 Tim 4,6-8.17-18;
Mt 16,13-19

bl. Rajmund
Lullo,
tretjerednik,
mučenec

Am 7,10-17; Ps
19,8.9.10.11; Mt
9,1-8

sv. Oliver,
mučenec

Am 8,4-6.9-12; Ps
119,2.10.20.30.40.1
31; Mt 9,9-13

Ptujskogorska
Božja Mati

Am 9,11-15; Ps
85,9.11-14; Mt
9,14-17

sv. Tomaž,
apostol

Iz 66,10-14; Ps
66,1-7. 16.20; Gal
6,14-18; Lk 10,112.17-20 ali 10,1-9

Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa
Kapela
ob 7,30

za + Franka
Dausa
Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

Kapela
ob 7,30

za dobrotnike in
samostansko
družino

ob 9. uri

v čast Sv. Duhu za
modrost in prave
odločitve vnuka in
vnukinje

ob 18.ur

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

ob 18.uri

za spreobrnitev
grešnikov
ob 18.uri
po namenu
darovalca
ob 19.uri
za + Zorka
Babiča
ob 19.uri
za + Danico
Stojšić – obl.
ob 11. uri
za + Žarkota in
Petra
za + Gracielo

13. NEDELJA MED LETOM, 26.6. * KRISTUS NAS JE POKLICAL K SVOBODI
Ponižnost je: čim manj govoriti o sebi, ne mešati se v tuje zadeve, paziti, da nismo
radovedni, z veseljem sprejemati nasprotovanje in popravke, iti mimo tujih napak,
sprejemati zapostavljenost, pozabo in sovraštvo, ne iskati, da bomo posebej ljubljeni
in sprejeti, vljudno odgovarjati, tudi ko nas izzivajo, nikoli ne poteptati dostojanstva
nikogar, ne razpravljati niti takrat, ko imamo pravico. Izbirati vedno tisto, kar je težje.
Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

PONEDELJEK, 27. 6. * SV. EMA KRŠKA, kneginja * MOLITEV ZA MIR OB 17.00
SREDA, 29. 6. * SV. PETER IN PAVEL, apostola

O duhovniškem poklicu
Pri posvetitvi za duhovnika sem ležal na tleh in se počutil tako majhnega in ničnega pred Bogom in
Jezusovim skrivnostnim učlovečenjem. Še sedaj, po tolikih letih, tega ne obžalujem. Ponovno bi legel na tla.
Svet naj hodi mimo mene in naj obžaluje, da se ljudje pred Bogom tako ponižujemo. Toda svet niti ne sluti,
da Bog človeka najbolj sprejema v njegovem ponižanju. Ko si posvečen v duhovnika, se do korenin svojega
bivanja posvetiš Bogu in ljudem, svoje telo, svoje srce in duha, svoje roke in noge – na razpolago daš vse
svoje bitje, da Božjo ljubezen delaš vidno in jo ljudje lahko občutijo. Prav tako močno – in včasih še
močneje – lahko Bog nagovori laike, da so mu do konca vdani.Duhovniki so ljudje, ki so v puščavi življenja
našli Boga in polni navdušenja nad tem najdejo vse veselje v življenju z Bogom in za Boga. Zato lahko
duhovnik občuti globoko srečo, kajti v Bogu so mu podarjeni vsi ljudje, da bi jih ljubil – in da bi ljubili
njega. Nismo pa nikakršna nenaravna bitja, nobeni polbogovi ali »sveti predmeti«. Duhovnik je človek z
vsemi človeškimi mejami, šibkostmi, napakami in grehi. Saj je popolnoma navaden človek, ni »iz posebne
peke s posebnimi dodatki«. Nima svetniškega sija in ni najboljši, najmoralnejši in ni brez napak. Ni junak,
svetnik, učenjak, mogočnež ali bogataš. Lahko pa je človek dobrote, tolažbe, luči in miru. Svoboden in
razpoložljiv. Bog ga je izbral in poklical.
Duhovnik je postavljen pred nemogoče poslanstvo. Toda zaveda se, da je Bog mogočen v nemočnih, močan v
šibkih – in da Bog ne pomaga »popolnim«, ampak nemočnim ljudem, ki vse stavijo nanj. Ne živi samo iz
Boga in za Boga, veliko bolj iz ljudi in za ljudi. Ne sme soditi in obsojati – ostaja naj vidna milina in
občutena Božja dobrota. Ko spremlja ljudi, ki padajo, mora ohranjati svojo srčnost. V zavesti, da bo vedno
težko sledil svoji poklicanosti, naj ostaja smerokaz in odpira poti do Boga. Za ljudi, ki iščejo pot, naj
postane pot. Phil Bosmans, Bog – moja oaza
MAŠNIŠKA POSVEČENJA
dr. Janez Jurij ARNEŽ, roj. 16. marca 1963, iz župnije Gradno. Mašniško posvečenje bo v
koprski stolnici, v sredo, 29. junija 2016, ob 17. uri.
br. Boštjan HORVAT, frančiškan, roj. 16. aprila 1977, iz župnije Beltinci. Mašniško
posvečenje bo v ljubljanski stolnici v sredo, 29. junija 2016, ob 9. uri.

PRVI PETEK, 1.7. * MOLITEV ZA DOMOVINO OB 18.00
Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na
prvi petek, 1. jul., po maši ob 19. uri. V soboto, 2. jul. bomo ob 18.uri molili za nove
duhovne poklice. Sklenili jo bomo s litanijami Matere Božje in mašo ob 19.00.
PRVA SOBOTA, 2.7. * MOLITEV ZA NOVOMAŠNIKE OB 18.00
14. NEDELJA MED LETOM, 3. 7. * NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU
OBNOVA STREHE:182.308,61€. Za vsak vaš dar, ki nam ga izročite ali nakažete na TRR:
246009054462207 pri Raiffeisen Bank s pripisom »streha« se Vam iskreno zahvaljujemo!
Obnovo lahko podprete tudi z donacijo 0,5% dohodnine. Tako bo pol odstotka vaše
dohodnine šlo za streho ali kapelo sv. Antona. Restavriranje kapele sv. Antona je končno
končano. Plačali smo 6.934,53€. Potrebno je obnoviti še napis na marmorju na oltarju in
»oprati« oltar, da bo zasijal v vsem sijaju. Delno sta urejeni tudi niši Srca Jezusovega in sv. Jožefa.
DR . FRA IVO PAVIĆ V KOPRU PRI SV . A NI OD 21. OD 16.00 DO 22. JULIJA DO 12.00 * P . S TANISLAV ZORE , LJUBLJANSKI NADŠKOF IN
METROPOLIT NA SV . A NO OB 19.00
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