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7. VELIKONOČNA
NEDELJA
SREDSTEV
DRUŽBENEGA
OBVEŠČANJA

29. 5. 2017

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Marija Ana
Paredes,
tretjerednica

Apd 1,12-14; Ps
27,1.4.7-8; 1 Pt
4,13-16; Jn
17,1-11

sv. Maksimiljan
Emonski, škof

Apd 19,1-8; Ps
68,2-3.4-5.6-7;
Jn 16,29-33

PONEDELJEK

SVETE MAŠE
p. Andrej:
za + Jožeta Žvaba

ob 9. uri
za mir in zdravje v
družini Krmac in
Pešte

ob 11. uri
po namenu

Kapela ob 7.30
za dobro
okrevanje
p. Borisa
p. Andrej: za + Jožeta

ob 18.uri
v dober
namen

Žvaba

30. 5. 2017
TOREK
31. 5. 2017
SREDA
1. 6. 2017
ČETRTEK
2. 6. 2017
PRVI PETEK
3. 6. 2017
PRVA
SOBOTA
4.6.2017
BINKOŠTNA
NEDELJA

sv. Kancijan,
Kancij in
Kancijanila,
mučenci

Apd 20,17-27;
Ps 68,10-11.2021; Jn 17,1-11

Obiskanje
device Marije

Sof 3,14-18 ali
Rim 12,9-16; Iz
12,2-6; Lk 1,3956

Sv. Vital, menih

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
Žvaba
p. Andrej: p.n.d.

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
Žvaba

ob 18.uri
v čast sv. Antonu
Pad. za zdravje
družine ter
spreobrnenje očeta
in sinov

ob 18.uri
v čast Materi
božji, Jožefu in
Ani za poživitev
zakona
za duše v vicah

sv. Justin,
mučenec

Apd 22,30;23,6Kapela ob 7.30
11; Ps 16,1-2.5.7za + Jožeta
8.9-10.11; Jn
Žvaba
17,20-26
p. Andrej: p.n.d.

ob 18.uri
v zahvalo in
priprošnjo
Materi Božji

sv. Feliks iz
Nikozije,
kapucin

Apd 25,13-21;
Ps 103,1-2.1112.19-20; Jn
21,15-19

ob 18.uri
za uspešno
operacijo

sv. Janez XXIII,
(Dobri)
papež in
tretjerednik

Apd 28,1620.30-31; Ps
11,4.5.7; Jn
21,20-25

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
Žvaba
p. Andrej: p.n.d.

Kapela ob 7.30
za dobrotnike in
samostansko
družino
p. Andrej: za + Jožeta
Žvaba

Sv. Kvirin iz
Siska,
škof in mučenec

Apd 2,1-11; Ps
104,1.24.2930.31.34; 1 Kor
12,3-7.12-13;
Jn 20,19-23

ob 18.uri
za nove
duhovne
poklice in
svetost
poklicanih

p. Andrej:
za + Jožeta Žvaba

ob 9. uri
za telesno in
duševno zdravje
družine Buzuk

ob 11. uri
za + starše

7. VELIKONOČNA, 28. 5. * NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

ČAKANJE NA SVETEGA DUHA
Od Gospodovega vnebohoda do binkošti obhaja Cerkev
devetdnevnico k Svetemu Duhu. S tem posnema apostole, ki so se po
Jezusovem vnebohodu vrnili v Jeruzalem in so v zgornjih prostorih
vztrajali v molitvi: »Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z
Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati« (Apd 1,14).
V tej devetdnevici s hrepenenjem pričakujemo, da bo prišel Sveti Duh nad nas, nad
našo Cerkev, ki brez njega ne more obstajati, in na vsakega od nas, da bo oživelo
posušeno in zakrnelo v nas. Število devet ima lastnost preobrata, spremembe.
Pripravlja novo podobo – kot otrok, ki potrebuje devet mesecev v maternici, da se rodi.
Prapodoba vseh devetdnevnic pa so prav binkoštne devetdnevnice apostolov skupaj z
Marijo in ženami, ki so spremljale Jezusa. Pred binkoštmi molimo za obnovo Cerkve in
za svojo osebno obnovo. Tako Svetega Duha prosimo, da bi v nas ponovno priklical
življenje, ki je sredi vsakdanjega truda izgubilo na moči. Mnogi ljudje danes hrepenijo po
živosti in polnosti življenja. Občutek imajo, da je to, kar živijo, daleč od pričakovanj
življenja v polnosti. Želimo si novega duha. In prav v dihanju, ki nas vsak trenutek
napolnjuje, lahko zaslutimo, da nas Bog neprestano obnavlja z dihom svojega Duha.
Sveti Duh je hkrati pomočnik in tolažnik, je Očetov dar. Za nas je živi vir, ogenj, luč,
ljubezen in maziljenje. Je vir življenja. Iz tega vira lahko črpamo, ne da bi ga izčrpali, saj
je Božji vir. Mnogi se danes počutijo preutrujeni, iztrošeni in izgoreli, ker morajo
neprestano samo dajati. Zato prosim v teh dneh, da bi vir Svetega Duha v nas znova
žuborel, nas vedno znova osvežil in nam dajal moč. Daje pa nam tudi ogenj in luč, ki
nas grejeta in razsvetljujeta. S svojimi maziljenjem ozdravlja naše rane in nas pripravlja
za naloge, ki nas čakajo. Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

TOREK, 30.5. * BIBLIČNA SKUPINA OB 18.30. Vodi škof dr. Jurij Bizjak.
SREDA, 31.6. * VEČER Z IVOM JEVNIKARJEM: » MED TRSTOM IN
KOPROM« ob 20.00 v Rotundi bl. Elija.
ČETRTEK, 1.6. * ZAČETEK VRTNIC * SREČANJE FSR - OFS OB 18.30
PRVI PETEK, 2.6. * MOLITEV ZA DOMOVINO * FESTIVAL DRUŽIN
Vabimo vas k molitvi za domovino z 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo
začela na prvi petek, 2. jun., po maši ob 18. uri. V soboto, 3. jun. bomo ob 17.uri molili
za nove duhovne poklice. Sklenili jo bomo s litanijami Matere Božje in mašo o18.00.
iskreni.net vabi družine, da se uledežite 11. Festivala družin (2. do 4. junij) ki bo potekal
prvi vikend v juniju ob Tavčarjevem dvorcu Visoko. Pripravljen je bogat program za otroke
in zakonce. Posebno nepozabno doživetje za vso družino je vikend taborjenje. Frančiškan p.
Andraž Arko bo v soboto pripravil dve zakonski katehezi. Festival se zaključi v nedeljo
popoldne z otroško mašo in glasbenim rajanjem. Za prijave in več informacij festival-druzin.si

PRVA SOBOTA, 3.6. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE OB 17.00
SV. JANEZ XXIII, papež, tretjerednik
Kot bogoslovec je vstopil v tretji red (OFS) sv. Frančiška. Boril se
je proti izkoriščanju delavcev. Prizadeval si je za boljše odnose med
ljudmi. Med II. svetovno vojno je veliko pomagal vsem trpečim in,
med drugim, je rešil smrti poln vlak Judov. Kot papež Janez XXIII., papež
Dobri, je prevetril in vnel Cerkev s svojim mladostnim duhom.

ZAČETEK DEVETDNEVNICE V ČAST SV. ANTONU PADOVANSKEMU
BINKOŠTNA NEDELJA, 4.6. * SKLEP VELIKONOČNEGA ČASA

