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10. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Maksimiljan
Emonski, škof

1 Kr 8,41-43; Ps
117,1-2; Gal 1,12.6-10; Lk 7,1-10

sv. Kancijan,
Kancij in
Kancijanila,
mučenci

2 Pt 1,1-7; Ps 91,12.14-15.15-16; Mr
12,1-12

Obiskanje
device Marije

Sof 3,14-18 ali Rim
12,9-16; Iz 12,2-6;
Lk 1,39-56

Sv. Vital,
menih

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Franca Grilj

ob 11. uri
za + Janeza
Gričarja

Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja

ob 18.uri
za + Luka
Stančiča

Kapela
ob 7,30
v zahvalo po
Marijinih namenih
Kapela
ob 7,30

ob 18.ur

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

ob 18.uri

sv. Justin,
mučenec

2 Tim 1,1-3.6-12; Ps
123,1-2.2; Mr
12,18-27

sv. Feliks iz
Nikozije,
kapucin

2 Tim 2,8-15; Ps
25,2-5.8-9.10.14;
Mr 12,28-34

Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa

ob 18.uri
za duše v vicah,
ki so pomoči
najbolj potrebne

Ezk 34,11-16; Ps
23,1-6; Rim 5,5-11;
Lk 15,3-7

Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa

ob 18.uri
za dobrotnike in
samostansko
družino

2 Tim 4,1-8; Ps
71,8-9.14-15.1617.22; Mr 12,38-44

Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa

ob 18.uri
za + Mihaela
Kluna

ob 9. uri
za starše in
sorodnike Pekolj

ob 11. uri
za očetovo
zdravje
za + Franka
Dausa

SRCE
JEZUSOVO
sv. Janez XXIII,
papež in
tretjerednik
Marijino
brezmadežno
srce,
Svetogorska
Mati Božja
Sv. Bonifacij,
škof in
mučenec

1 Kr 17,17-24; Ps
30,2.4.5-6.11-13;
Gal 1,11-19; Lk
7,11-17

za + Franka
Dausa

za vse + Maršič
in duše v vicah

9. NEDELJA MED LETOM, 29.5. * JEZUS HVALI STOTNIKOVO VERO

Jezus, prosim te, podeli mi polno zdravje. Čutim tvojo sladko toplino, ki vstopa v
moje srce. Zahvaljujem se ti, da me ozdravljaš. Tudi jaz te prosim tako, kot te je
prosim rimski stotnik: »Moj služabnik je bolan.« Moj brat, moja sestra, moj bližnji,
tudi oni trpijo, ozdravi jih. Ozdravi vse bolnike v moji družini in vse moje prijatelje.
Usmiljeni Samarijan, obišči vse, ki so bolni in jih je zdravje zapustilo. Blagoslovi
njihova zdravila in terapije. Naj preko zdravil in terapij vanje vstopi tvoja zdravilna
in oživljajoča moč. Bodi z nami. Posveti nas. Pridruži naše bolezni svojemu
odrešenjskemu trpljenju. Položi svoje prebodene roke name in me ozdravi. Ozdravi
me sedaj, ob tej uri. Usliši me. Ti si Bog, ki obnavljaš. Popolnoma me prenovi.
Spremeni, kar je treba spremeniti. Daj mi milost, da rastem v veri, upanju in ljubezni.
To te prosim po rokah Marije, tvoje svete Matere, ki si jo pod križem tudi meni dal
za mater. Jezus, tebi slava in čast, hvala in zahvala vekomaj! Amen.Clamor
TOREK, 31.5. * SKLEP ŠMARNIC * BIBLIČNA SKUPINA OB 18,30
SREDA, 1.6. * ZAČETEK VRTNIC: »SLOVENSKI PRIČEVAČCI VERE«
V naši cerkvi bomo imeli vrtnice vsako jutro ob 7,30 in zvečer ob 18.00. Letošnje
vrtnice je napisal p. Branko Petauer OCist.
ČETRTEK, 2.6. * SREČANJE FSR - OFS OB 18,30
PRVI PETEK, 3.6. * SRCE JEZUSOVO * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo
začela na prvi petek, 3. jun., po maši ob 18. uri. V soboto, 4. jun. bomo ob 17.uri
molili za nove duhovne poklice. Sklenili jo bomo s litanijami Matere Božje in mašo ob 18.00.

PRVA SOBOTA, 4.6. * MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE * MOLITEV ZA
DUHOVNE POKLICE OB 17.00 * ZAČETEK DEVETDNEVNICE V ČAST
SV. ANTONU PADOVANSKEMU * SV. FRANČIŠEK CARACCIOLO
V svojem življenju je opravljal nevsakdanji poklic: spreobračal je
kaznjence in na smrt obsojene spremljal na zadnji poti. Do tega
poklica je prišel po zaobljubi. Rodil se je 1563 v Italiji. Ko mu je bilo 22 let,
je nevarno zbolel na želodcu. Ko so zdravniki že obupali nad njim, se je
zaobljubil, da se bo odrekel svetu, če mu Bog ohrani življenje. Po ozdravitvi
je v Neaplju študiral bogoslovje in bil posvečen v duhovnika. Kmalu se je
pridružil pobožni bratovščini, ki je skrbela predvsem za jetnike in sužnje na
galejah. Leta 1589 je ustanovil nov red »manjših redovnih bratov«, ki je imel za cilj delovno
in bogomiselno življenje.Umrl je 1608 in je zavetnik Neaplja .
Mnogi rečejo: Zapovedi ne potrebujem. Zadostuje mi moja vest, ki mi pove, kaj je prav in kaj narobe

Če bi to držalo, resnica ne bi obstajala, saj ne bi bilo nobenega prav in narobe. Kajti nekdo bi po
svoji vesti delal tako, drugi, ki se prav tako sklicuje na svojo vest, pa bi delal ravno nasprotno.
Prvemu duhovniku bi se to, kar sem naredil, zdelo krasno, drugemu hudo narobe. Vest je
sposobnost, da razlikujemo med dobrim in slabim, vendar na podlagi obstoječih norm in zapovedi.
»Ne laži!« – to velja vedno in v vsakem primeru. Globlje gledano je vest torej sposobnost, da
uporabljam dane norme. Če sem torej nekoč slišal, da ne smem lagati, potem se v vsakdanu
srečujem s situacijami, ko moram to uporabiti. Pri spovedi mi duhovnik pomaga prepoznati, kaj je res.
(Po: Youcat – spoved)

10. NEDELJA MED LETOM, 5.6. * JEZUS OŽIVI MLADENIČA IZ NAIMA
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