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SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu

sv. Gregor
Veliki,papež in
cerkveni učitelj

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

sv. Roza
Viterbska,
tretjerednica
OFS

1 Tes 4,13-18; Ps
96,1.3.4-5.1112.13; Lk 4,16-30

sv. mati Terezija,
ustanoviteljica
Misijonark ljubezni

1 Tes 5,1-6.9-11;
Ps 27,1.4.13-14;
Lk 4,31-37

Zaharija, prerok
Magnus, misijonar

Kol 1,1-8; Ps
52,10.11; Lk 4,3844

darovalca

ob 9. uri
za uspešno
zdravljenje in
ozdravitev
Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca

ob 11. uri
za zdravje

ob 19.uri
za zdravje
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po namenu
Dragice

Kapela ob 7.30

ob 19.uri

za prijatelje družine
Coloni
p. Andrej: po namenu
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v čast sv.
Antonu Pad. za
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ter spreobrnenje
očeta in sinov

Kapela ob 7.30
za + Moseti G Dell
Angela Berger
p. Andrej: po namenu

ob 19.uri
v zahvalo in
blagoslov
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9. 9. 2017
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10. 9. 2017

sv. Marko
Križevčan, Štefan
Pongrac in Melhior
Grodecki, mučenci

Kol 1,9-14; Ps 98,26; Lk 5,1-11

Rojstvo Device
Marije
Mali šmaren

Mih 5,1-4 ali Rim
8,28-30; Ps 87,13.5-7; Mt 1,116.18-23

Mala Gospojnica

Kapela ob 7.30
za + Ivana Barišiča
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca

ob 9.uri
po namenu darovalca

sv. Peter Klaver,
redovni duhovnik

Kol 1,21-23; Ps
54,3-4.6.8; Lk
6,1-5

sv. Nikolaj
Tolentinski,
spokornik

Ezk 33,7-9; Ps
95,1-2.6-7.8-9;
Rim 13,8-10; Mt
18,15-20

ob 19.uri
v zahvalo in
izročitev
družine

Kapela ob 7.30
za + Livia Mario
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 19.uri
za + Zadnik Silva in
Franko
po namenu Dragice

ob 19.uri
za primerno
službo in
blagoslov pri
delu

p. Andrej: po namenu

darovalca

ob 9. uri
za + Armando in
Marka
Matjaševič

ob 11. uri
za duše v
vicah

NEDELJA MED LETOM, 3.9. * ANGELSKA NEDELJA
Zaupanje, da ima Bog za vsako razpoloženje in za vsako stisko pripravljenega
angela, ki nam ga pošilja, nam daje gotovost, da bo naše življenje uspelo, da za nas
ni brezizhodne situacije. Vse se lahko preobrazi. Božji angeli nas vedno znova vodijo
po novih krajih naše duše, da bi od tam stvari razrešili drugače. Tako je vera v
angele, ki nam jih pošilja Bog, vera, polna upanja. Je prijaznejša, z več zaupanja. V
nobeni situaciji ne ostanemo sami. Bog vedno in povsod gleda na nas. Ko ga prosimo
– ali tudi tedaj, ko se njemu samemu to zdi potrebno – nam pošlje angela, ki ga potrebujemo, da bi se
naše življenje uresničilo. Po Anselm Grün, Ti si moj angel
PONEDELJEK, 4.9. * SV. ROZA VITERBSKA, tretjerednica
Po smrti sv. Frančiška Asiškega se je njegov red zelo hitro razširil po
celotnem svetu. V mestu Viterbu je bilo že v času Frančiškovega življenja
več samostanov. Vpliv sv. Frančiška in njegovih sinov na versko življenje
v tedanjem času je bil zelo velik. To je čutila tudi sv. Rozalija (1225–
1252). Bila je navdušena nad življenjem manjših bratov. Rada je zahajala v
samostanske cerkve, pazljivo je poslušala pridige in vestno je spolnjevala
njih nauke in svete. Njeno življenje in delo je zanimivo in poučno. Vstopila je v Frančiškov
tretji red. Ker je bila tedaj vsa Italija razklana v dve stranki, papeško in cesarsko, je ona kot
bister otrok javno govorila o tem, in sicer s tolikim uspehom, da jo je dal cesar s starši vred
izgnati iz mesta Papež Aleksander IV. je dal njene posmrtne ostanke prenesti v samostan
Rože Marije, kjer še danes leži povsem nestrohnjena.

Njeno življenje nam je jasen vzor, kako mora kristjan tudi javno izpovedati svoje
prepričanje in brez obzira varovati svoje nazore – to ni nestrpnost – to je značajnost
in doslednost in še delček svetosti.
PETEK, 8.9. * ROJSTVO DEVICE MARIJE - Mali šmaren - Mala Gospojnica
Naši predniki so praznikoma Marijinega vnebovzetja (15. avgust) in
Marijinega rojstva (8. september) dali slovensko ime: veliki in mali
šmaren oziroma vélika in mala maša, pa tudi velika in mala
gospojnica. Obdobje med tema dvema praznikoma je znano kot
obdobje romanj v Marijina romarska svetišča. Ponekod v skladu z
izročilom na malo mašo ohranjajo navade, ki veljajo za veliko mašo
(npr. blagoslov rož ipd.). Ta dan pomeni že začetek jeseni, saj ponekod mala maša
za suknjo vpraša ali pa odpre dolinsko pašo (mala maša – v vsakem grmu paša).
NOVO ŠOLSKO LETO
»Z Bogom začni vsako delo …« bi rekel naš blaženi Anton
Martin Slomšek. In ko začenjamo novo šolsko in veroučno leto, je
prav, da povabimo Jezusa, da v skupni družbi prehodimo pot, ki je
pred nami. V veselju, igri ter novih znanjih, ki jih prinaša novo
leto, preživimo skupaj nepozabne trenutke. Če nam bo kdaj težko, nam bo on zagotovo stal
ob strani, kadar pa nam bo šlo dobro, se mu ne pozabimo zahvaliti, da nam naklanja takšne
sposobnosti. Ob vseh šolskih in obšolski dejavnosti pa ne pozabi, da te je Jezus, skupaj s
tvojimi prijatelji čaka tudi ob oltarni mizi. Nedelja je še posebej primeren dan, da se veseliš
skupaj z vsemi vernimi.Vsem, tako učencem kot staršem, učiteljem in katehetom, obilje
blagoslova v novem šolskem in veroučnem letu!
23. NEDELJA MED LETOM, 10.9. * KATEHETSKA NEDELJA
Pri obeh mašah bo blagoslov šolskih torb in potrebščin, otrok, staršev, učiteljev, vzgojiteljev
in katehetov.

