35. teden
27. 8. 2017
21.
NEDELJA
MED LETOM
28. 8. 2017
PONEDELJEK

29. 8. 2017
TOREK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Monika, mati
sv. Avguština

sv. Avguštin,
škof

Mučeništvo
Janeza Krstnika

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Iz 22,19-23; Ps
138,1-3.6.8; Rim
11,33-36; Mt
16,13-20

1 Tes 1,1-5.8-10;
Ps 149,1-2.3-4.56.9; Mt 23,13.1522

1 Tes 2,1-8; Ps
139,1-3.4-6; Mt
23,23-26

SVETE MAŠE

Kapela ob 7.30

ob 11. uri
v zahvalo
Materi Božji
in božji
blagoslov
ob 19.uri
za +
Alessandro
in Guliana
Riboli
ob 19.uri

po namenu
darovalca

za + p. Atanazija
Kocjančiča – obl.

p. Andrej: po namenu

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

p. Andrej: po namenu

darovalca

ob 9. uri
za + Sonjo
Nabergoj
Kapela ob 7.30
za zdravje g. Matilde
p. Andrej: po namenu
darovalca

darovalca

30. 8. 2017
SREDA

sv. Feliks,
mučenec

1 Tes 2,9-13; Ps
139,7-8.9-10.1112; Mt 23,27-32

Kapela ob 7.30
v zahvalo
p. Andrej: po namenu

darovalca

31. 8. 2017
ČETRTEK

1. 9. 2017
PRVI PETEK
2. 9. 2017
PRVA
SOBOTA
3. 9. 2017
22. NEDELJA
MED LETOM
ANGELSKA

sv. Rajmund
Nonat, redovnik

Kapela ob 7.30
1 Tes 3,7-13; Ps
za zdravje hčerke
90,3-4.12-13.14.17;
Mt 24,42-51
p. Andrej: po namenu
darovalca

sv. Egidij, (Tilen),
opat

1 Tes 4,1-8; Ps
97,1.2.5-6.10.1112; Mt 25,1-13

bl. Janez Frančišek
Burte, Severin Girault
in tovariši mučenci,
minoriti

1 Tes 4,9-11; Ps
98,1.7-8.9; Mt
25,14-30

sv. Gregor
Veliki,papež in
cerkveni učitelj

Jer 20,7-9; Ps
63,2-6.8-9; Rim
12,1-2; Mt 16,2127

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
za dobrotnike in
samostansko družino
p. Andrej: po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
za uspešno
zdravljenje in
ozdravitev

ob 19.uri
za Ninino
zdravje
ob 19.uri
za + Ludvika
in Majdo
Arčona in
Ano
ob 19.uri
za + starša
in v zahvalo
ob 19.uri
za + Jožeta in
Marijo Hrgota in
za vse njihove
pokojne

ob 11. uri
za zdravje

21. NEDELJA MED LETOM, 27.8. * JEZUS OBLJUBI PETRU KLJUČE KRALJESTVA

SKALA: Ta gmota kamenja je postala skala. Vendar se to ni zgodilo samo od sebe. Potreben je
bil Božji poseg, kakor pri apostolu Petru, ki je v luči Svetega Duha v Jezusu prepoznal Mesija.
Ta poseg je potreben v vsakem človeku, ki se želi iz preprostega kamna spremeniti v mogočno
skalo. Potrebna je moč in milost Jezusa Kristusa. On nam daje moč, da iz svojih slabih in dobrih
lastnosti naredimo res nekaj velikega za Gospoda. Naša osebna vera brez njegove milosti je
nemogoča. Odprimo mu svoja srca. PETER SKALA: Jezus je na apostolu Petru, grešniku in
verniku, zgradil svojo Cerkev. Danes smo mi ta trdna skala, na kateri raste
Cerkev z veliko začetnico. Mi smo Jezusova podaljšana roka v današnjem svetu. Bog računa na
nas. Podobno kot Peter se tudi mi zavedamo naše grešnosti. Hkrati pa čutimo Božjo moč, ki po
nas deluje v svetu. Trudimo se za rast Božjega kraljestva. Imejmo pogum. Zaupajmo v
Gospodovo pomoč. Bodimo hvaležni za to odgovornost. Po: Peter Skala, 2013
PONEDELJEK, 28.8. * SV. AVGUŠTIN, škof in cerkveni učitelj
Rodil se je v Tagastu v Afriki leta 354. Pripadal je rimski družini,
naseljeni v Afriki. Njegov oče je bil mestni uradnik in se je
neizmerno trudil, da bi sinu omogočil boljše možnosti in boljši
položaj. Avguštin je zaključil študij govorništva v Madavri in
Kartagini, svoje življenje pa je preživljal v razkošju in razsipnosti.
Ker ni več prenašal prigovarjanja svoje matere, ki je bila kristjanka
in zelo pobožna žena, in ker je bil utrujen od neurejenega življenja in vezi, ki jih je
spletel, se je napotil v Rim. Tam je dobil katedro in je predaval retoriko. V Milanu
je proučeval Plotinova dela. Med pridiganjem sv. Ambroža je doživel notranji
preobrat, začel je občudovati kristjane in odkrivati resnico, ki jo je iskal. Spreobrnil
se je in se dal krstiti leta 387. Ko se je vrnil v Afriko, je tri leta preživel kot
puščavnik. Potem je bil posvečen v duhovnika, kasneje pa v škofa cerkve v Hiponu.
Umrl je leta 430. Življenje staršev je kot knjiga, ki jo berejo otroci. (sv. Avguštin)
TOREK, 29.8. * 21. OBLETNICA SMRTI p. ATANAZIJA KOCJANČIČA
Rojen 20.4.1911 v Hrastovljah, umrl 29.8.1996 v
Kopru pri sv. Ani, kjer je tudi pokopan
Skupaj se bomo Bogu zahvalili za
+ p. Atanazija in za vse, kar je po njem in po
sodelavcih dobrega storil. Po maši bomo odšli na
njegov grob in zanj ter njegove sodelavce molili:
»Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim
sveti. Naj počivajo v miru!«
PRVI PETEK, 1.9. * 110. OBLETNICA KRONANJA MARIJE POMAGAJ NA BREZJAH
MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na prvi
petek, 1. septembra, po maši ob 19. uri. V soboto, 2. sept. bomo ob 18.uri molili za nove
duhovne poklice. Molitev bomo sklenili s petimi Litanijami Matere Božje in mašo ob 19.00.
Bog vse vodi. Ob svojem času vse postavlja na pravo mesto. (Franc Perko)

Samouresničitev išče le tisti, ki ni sposoben najti smisla svojega življenja v ničemer drugem kakor v svojem samoljubju.
Viktor E. Frankl)

PRVA SOBOTA, 2.9. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE OB 18.00
NEDELJA MED LETOM, 3.9. * ANGELSKA NEDELJA

