31. teden
30. 7. 2017
17. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Peter
Krizolog, škof in
cerkveni učitelj

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

sv. Ignacij
Lojolski,
duhovnik,
ustanovitelj
jezuitov

2 Mz 32,15-24.3034; Ps 106,1920.21-22.23; Mt
13,31-35

1. 8. 2017
TOREK

sv. Alfonz Marija
Ligvorij, škof in
cerkveni učitelj

2 Mz 33,711;34,5-9.28; Ps
103,6-7.8-9.1011.12-13; Mt
13,36-43

2. 8. 2017
SREDA

sv. Marija
Angelska v
Porciunkuli

Sir 24,1-4.16-22;
Lk 1,46-54; Lk
1,26-33

3. 8. 2017
ČETRTEK

sv. Lidija,

31. 7. 2017
PONEDELJEK

4. 8. 2017
PRVI PETEK
5. 8. 2017
PRVA
SOBOTA
6. 8. 2017
JEZUSOVA
SPREMENITEV

NA GORI

svetopisemska
žena

sv. Janez Marija
Vianney,
duhovnik

sv. Ožbolt, kralj

2 Mz 40,16-21.3438; Ps 84,3.4.56.8.11; Mt 13,47-53

SVETE MAŠE
p. Andrej: za + Marijo
Grum

ob 9. uri
za + Ivano in
Ivana Novak
Kapela ob 7.30
za zdravje T. in za
službo hčerke
p. Andrej: za + Marijo
Grum

Kapela ob 7.30
za + fr. Lucija Forte
p. Andrej: za + Marijo
Grum

Kapela ob 7.30
za + Marijo Grum
p. Andrej: za + Martino in
Nikota Šajn

Kapela ob 7.30
za + fr. Lucija Forte
p. Andrej: za + Marijo
Grum

3 Mz 23,1.411.15-16,27.3437; Ps 81,3-4.56.10-11; Mt
13,54-58

Kapela ob 7.30

3 Mz 25,1.8-17;
Ps 67,2-3.5.7-8;
Mt 14,1-12

Kapela ob 7.30

za + p. Evgena ob
rojstnem dnevu
p. Andrej: za + Marijo

za + dobrotnike in
samostansko družino
Grum

Dan 7,9-10.13-14;
Ps 97,1-2.5-6.9; 2
Pt 1,16-19; Mt
17,1-9

ob 19.uri
za zdravje in
božje varstvo

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

ob 19.uri
za + Ano Valjavec
za + Martino in
Nikota Šajn

ob 19.uri
v čast Materi
Božji za zdravje
in spreobrnenje

ob 19.uri
za božje varstvo in
zdravje družine

Grum

p. Andrej: za + Marijo

sv. Just
Španski,
mučenec

ob 11. uri
za uspešno
poklicno pot
sina in hčere

p. Andrej: za + Marijo
Grum

ob 9. uri
po namenu
Milke

ob 19.uri
za nove
duhovne
poklice,
svetost in
stanovitnost

ob 11. uri
za +
Savinota
Žerjala

17. NEDELJA MED LETOM, 30.7. * NEBEŠKO KRALJESTVO JE PODOBNO ZAKLADU

SREDA, 2.8. * SV. MARIJA ANGELSKA V PORCIUNKULI
2. avgusta praznujemo Porciunkulo. Sv Frančišek Asiški je iz
posebne ljubezni do preblažene Device s svojsko vnemo skrbel za
cerkvico, ki je posvečena Marij Angelski in se imenuje Porciunkula.
Tu so začetki njegovega reda, reda klaris in tu je tudi srečno
zaključil svoje zemeljsko življenje. Tu je prejel znani porciunkulski
odpustek, ki so ga papeži potrdili in raztegnili na ves svet. Za
dosego popolnega odpustka moramo izpolniti naslednje pogoje:
opraviti spoved, prejeti sv. obhajilo, moliti po papeževem namenu
in da nismo navezani na katerokoli greh ter obiskati cerkev.
Odpustek je mogoče dobiti v vseh cerkvah in javnih kapelah od poldneva 1. avgusta
do polnoči 2. avgusta.
MOLITEV K MARIJI ANGELSKI
Marija Angelska, ki že toliko stoletij prebivaš v Porciunkuli,
usliši molitev svojih otrok, ki z zaupanjem prihajajo k Tebi.
Iz tega zares svetega kraja in prebivališča Boga, ki je tako priraslo k srcu sv. Frančišku,
si ljudi vedno pozivala k Ljubezni.
Tvoje oči, polne nežnosti, nam zagotavljajo neprestano materinsko varstvo
ter obljubljajo Božjo pomoč vsem, ki se zatečejo k podnožju Tvojih nog
ali pa se od daleč obračajo k Tebi ter prosijo pomoči.
Ti si naša mila Kraljica in naše upanje.
O, Gospa Angelska, po priprošnji sv. Frančiška nam daj,
da dosežemo odpuščanje naših grehov.
Pomagaj naši volji, da bomo daleč od greha, daleč od brezbrižnosti,
da bomo vredni imenovati Te naša Mati.
Blagoslovi naše hiše, naše delo, naš počitek.
Podeli nam tisti mir, ki ga je moč občutiti med starodavnimi zidovi Porciunkule.
Kjer se sovraštvo, krivica in jok zaradi ponovnega najdenja Ljubezni spreminjajo v veselo
pesem, kakor pesem Tvojih angelov in sv. Frančiška.
Pomagaj vsakemu, ki je brez pomoči, ki nima kruha, tistim, ki so v nevarnostih in v
skušnjavah, žalosti in obupu, v bolezni in na smrtni postelji.
Blagoslovi nas kot svoje izvoljene otroke in skupaj z nami blagoslovi s svojo materinsko roko
nedolžne in ranjene, zveste in izgubljene, verujoče in dvomljivce.
Blagoslovi vse človeštvo, da bi ljudje, ko bodo spoznali, da so Božji in Tvoji otroci,
odkrili v Ljubezni resnični Mir in resnično Dobro! Amen.

KJER VLADA LJUBEZEN, SE ZAČENJA RAJ
» O Porciunkula, košček zemlje, kamor je stopil in kjer je prebival Bog! O Porciunkula, košček
zemlje, ves reven in vendar čez vse bogat, kajti tu kraljujeta mir in ljubezen! O Porciunkula, kjer
živi Jezus še danes, kakor je živel v Frančiškovih časih! Kjer vlada Ljubezen, se začenja raj!«
/napis na Porciunkuli/
PRVI PETEK, 4.8. * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na prvi
petek, 4. avg. po maši ob 19. uri. V soboto, 5. avg. bomo ob 18.uri molili za nove duhovne
poklice. Molitev bomo sklenili s petimi Litanijami Matere Božje in mašo ob 19.00.

PRVA SOBOTA, 5.8. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE OB 18.00
18. NEDELJA MED LETO, 6.8. * JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI

