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GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Tomaž,
apostol

NEDELJA SLOVENCEV

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

SVETE MAŠE
ob 9. uri

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

ob 11. uri
za + Žarkota in
Petra
za + Gracielo

PO SVETU

4.7.2016
PONEDELJEK

5.7.2016
TOREK

sv. Urh (Urlik,
Uroš), škof

Oz 2,16-18.21-22;
Ps 145,2-3.4-5.67.8-9; Mt 9,18-26

sv. Ciril,
menih in
Metod, škof,

Ezk 34,11-16; Ps
23,1-6; 1 Tes 2,2-8;
Jn 10,11-16

slovanska apostola,
sozavetnika Evrope

sv. Marija
Goretti,
devica in
mučenka

Oz 10,1-3.7-8.12;
Ps 105,2-3.4-5.6-7;
Mt 10,1-7

Oz 11,1.3-4.8-9; Ps
80,2.3.15-16; Mt
10,7-15

8.7.2016
PETEK

sv. Vilibald,
škof
b.sl. Anton
Vovk, škof
sv. Gregorij
Grassi, škof,
Hermina, devica

9.7.2016
SOBOTA

Sv. Nikolaj
Pick, škof,
Wilhad in tovariši

6.7.2016
SREDA

7.7.2016
ČETRTEK

10.7.2016
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in tovariši mučenci

Oz 14,2-10; Ps
51,3-4.8-9. 1213.14.17; Mt 10,1623
Iz 6,1-8; Ps 93,12.5; Mt 10,24-33

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

Kapela
ob 7,30

za zdravje otrok

mučenci

sv. Veronika,
opatinja

Kapela
ob 7,30
v zahvalo za
veliko čudežev

5 Mz 30,10-14; Ps
69,14.17.30-31.3334.36-37; Kol 1,1520; Lk 10,25-37

ob 9. uri

za + Antonijo Ogrin
in njene potomce

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 + babice in
dedke Jozo,
Ivana, Kajo in
Mile
ob 19.uri
za razsvetljenje
za investitorje
ob 19.uri
za + Štefko
Tomažin – obl.
ob 19.uri
v čast sv.
Antonu za
blagoslov
ob 11. uri
po namenu
darovalca

14. NEDELJA MED LETOM, 3. 7. * NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

Prva nedelja v juliju je v slovenski Cerkvi posvečena Slovencem po
svetu. Njen namen je obuditi spomin na Slovence po svetu in
krepitev zavesti in soodgovornosti do njih. To je dan, ko naj bi
pomislili na tiste, ki so se iz različnih vzrokov izselili iz rodnega
kraja, odšli v svet, da bi se zavedali soodgovornosti, ki jo imamo do
njih, in zanje molili.V svetu živi okoli pol milijona Slovencev in za
številne skrbi Cerkev. S prvimi izseljenci so v svet šli tudi duhovniki
in jih versko spremljali, hkrati pa skrbeli, da so ohranili jezik in slovensko kulturo.
Škof Peter Štumpf, ki je narodni ravnatelj za Slovence po svetu pri SŠK, je o njih
nedavno dejal: „To so ambasadorji naše Cerkve in vere širom po Evropi, ki so
desetletja na okopih našega slovenstva in Cerkve, in prav oni so tisti prvi, ki so s
svojimi ljudmi zaslužni, da smo Slovenci v svoji državi in domovini.“ Današnja
nedelja je tako priložnost, da se v molitvi povežemo z našimi rojaki po svetu, naj bo
Kristus tisti, ki nas povezuje. On nas pošilja po naših poteh življenja, naj bomo
kjerkoli že, ne pozabimo, da stopa ob nas in želi, da si prizadevamo tudi za našo
skupno, večno domovino.
TOREK, 5. 7. * SV. CIRIL, menih in SV. METOD, škof, slovanska apostola,
sozavetnika Evrope
Solunska brata Ciril (roj. l. 826) in Metod (roj. l. 812), sta bila na
prošnjo moravskega kneza Rastislava, naj jim pošljejo misijonarje, ki
bodo oznanjali evangelij v slovanskem jeziku, poslana od cesarja
Mihaela v misijone med slovanske narode. Konstantin je takoj
sestavil slovansko abecedo in začel prevajati evangelije in
bogoslužne knjige v slovanski jezik. Ob prihodu na moravsko sta
takoj ustanovila šolo in nadaljevala s prevajanjem knjig. Po treh
letih sta odšla v panonijo k knezu Koclju. V istem letu sta potovala v Rim, kjer je
papež Hadrijan II. potrdil slovansko bogoslužje. Konstantin je v Rimu postal menih z
imenom Ciril. Kmalu je zbolel in 14. feb. 869 umrl. Metod se je vrnil v Panonijo in
bil kmalu zatem v Rimu posvečen za slovanskega nadškofa in metropolita. Poleti 870
je odšel na Moravsko, kjer so ga sovražni nemški škofje zgrabili in vrgli v ječo. Rešil
ga je proti koncu leta 872 papež Janez VII. Metod je kljub temu, da so ga nemški
škofje ovirali pri delu, delal mirno in blago vse do svoje smrti 6.aprila 885. Papež
Janez Pavel II. ju je leta 1980 razglasil za sozavetnika Evrope.
Po: Radio Ognjišče 2011

OBLETNICA POSVETITVE škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka.»Pogum, vse ljudstvo v deželi«
15. NEDELJA MED LETOM, 10.7. * KDO JE MOJ BLIČNJI?
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. 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. Obnova fasade na Destradijevem trgu: 16.984,90 €. Postavljeni oder za
streho in s tem v zvezi že izvedena vsa pripravljalna in organizacijska dela na gradbišču (pridobivanje soglasij,
dovoljenj, varnostni načrt s shemo ureditve gradbišča) predstavlja strošek v višini cca 17% od ponudbene vrednosti.
Povedano drugače: privarčevali bomo 17%.
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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