23. teden
4.6.2017
BINKOŠTNA
NEDELJA

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Kvirin iz
Siska,
škof in
mučenec

5. 6. 2017

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

SVETE MAŠE
p. Andrej:
za + Jožeta Žvaba

ob 9. uri
za telesno in
duševno zdravje
družine Buzuk

ob 11. uri
za + starše

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
Žvaba

ob 18.uri
za + starše
Stančič in
Kerševan

BINKOŠTNI
PONEDELJEK
MARIJA MATI
CERKVE

sv. Bonifacij,
škof in
mučenec

Gal 4,4-7; Ps
67,2-3.5-6.8;
Lk 2,16-21

6. 6. 2017
TOREK

sv. Norbert,
škof

Tob 2,10-23; Ps
112,1-2.7-8.9;
Mr 12,13-17

7. 6. 2017
SREDA

Prvi mučenci
tržaške Cerkve

Tob 3,1-11.2425; Ps 25,2-9;
Mr 12,18-27

sv. Medard,
škof

Tob 6,1011;7,1.9-17;8,410; Ps 128,12.3.4-5; Mr
12,28-34

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
Žvaba

Tob 11,5-17; Ps
146,2.7-10; Mr
12,35-37

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
Žvaba

8. 6. 2017
ČETRTEK

9. 6. 2017
PETEK
10. 6. 2017
SOBOTA
KVATRNA
11. 6. 2017
NEDELJA
SVETA
TROJICA

sv. Primož in
Felicijan,
mučenca
sv. Bogumil
Poljski, škof
sv. Barnaba,
apostol

p. Andrej: p.n.d.

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

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

2 Mz 34,4-6.89; DanD 3,5255; 2 Kor
13,11-13; Jn
3,16-18

ob 18.uri
po namenu
darovalca
ob 18.uri
v zahvalo

p. Andrej: p.n.d.

p. Andrej: p.n.d.

Tob 12,1.515.20; Tob
13,2.6; Mr
12,38-44

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

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

ob 9. uri
za + Marijo
Brezovnik

ob 18.uri
po namenu
darovalca
ob 18.uri
po namenu
darovalca
ob 11. uri
za sina in
snaho
(Jordan in
Ana)

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

Moj Bog, prosim te, podari mi svojega Svetega Duha, svojo luč, da razlikujem: pomembno od
nepomembnega, dobro od slabega, resnico od laži, pravilno od napačnega, občuteno od občutka,
tebe, moj Bog, od vsega, kar hoče biti moj bog, tvoj glas od občutkov, tvoje veličastvo od sijaja
sovražnikov, kar služi tvojemu kraljestvu od tega, kar ga ovira, kar me s tabo povezuje od tega,
kar me od tebe ločuje, kar je moja last od tega, kar si lasti mene, tvojo sodbo od moje obsodbe,
tvoje usmiljenje od mojega obsojanja, stanovitnost od trdosrčnosti, večno od minljivega, zadnje
od predzadnjega in tvoja podarjena nebesa od mojih umišljenih. Nasprotujem besedam, ki me
hočejo prepričati, da se prvo ne razlikuje od drugega. Podari mi dobro voljo in sposobnost,
pogum in moč in zaupanje, da bi se prav odločal in izbiral to, k čemur si me poklical, kar mi hočeš
podariti in kar mene in moje resnično vodi k tebi. Amen. Georg Lengerke, Youcat – Molitvenik za mlade

PONEDELJEK, 5.6. * KATEHEZA MESECA: »POJDITE SAMI ZASE NA
SAMOTEN KRAJ IN SE NEKOLIKO ODPOČIJTE« ob 19.00
»Razmišljali bomo kako resnično kvalitetno preživeti počitnice. Hudič je ljubitelj
naglice, hitenja, mrzličnosti … Da si zares spočijemo, moramo stopiti v Njegov
počitek. Ali kot pravi sveti Avguštin: »Nemirno je naše srce, dokler se ne umiri v Tebi«.
SREDA, 7. 6. * Božji služabnik MATT TALBOT, tretjerednik
V neki dublinski ulici je 7. junija leta 1925 umrl pristaniški delavec Matt
Talbot, star 70 let. Že v mladosti ga je ujel “zeleni demon” in ga naredil
za sužnja alkohola. Situacija se mu je zdela povsem brezizhodna. Ko se je
zjutraj streznil, se je sramoval svoje slabosti tako pred Bogom kot pred
ljudmi. Njegova mati ga je opominjala in ga rotila, naj pusti pijačo. Vse je
bilo zaman. Pri naslednji plači se ga je spet na mrtvo napil. Strast je bila
tako velika, da je prodal tudi čevlje z nog, samo da jo je lahko potešil.
Drugače pa je bil veder fant, dober v drugih stvareh, ohranjal je svojo vero,
a žal ta nesrečna strast pijančevanja. Ker pa je bila v njem dobra narava in je začel opažati na
sebi neprijetne znaki težkega alkoholizma, je pri 24-tih nekega dne vrgel kozarec skozi okno
in si prisegel, da ne bo nikoli več poskusil niti kaplje alkohola. Nikoli ni nikomur povedal,
kaj ga je pravzaprav nagnilo k tej odločitvi. Svojo skrivnost o tem je odnesel v grob. Njegovi
življenjepisci ugibajo, da bi lahko razlog za takšno odločitev vseeno bila njegova globoka in
neomajna vera. Kasneje je duhovniku izrekel zaobljubo, da se bo popolnoma vzdržal
alkohola. V Božji milosti in z blagoslovom Cerkve je odločno stopil v borbo proti strasti
pijančevanja. To borbo je herojsko bojeval. Ni se oziral na posmehovanje in zbadanje
sodelavcev, vedno je odklonil steklenico žganja, ko je ob skupnih obrokih prišla vrsta na
njega. Njegov dan se je začel že ob 2h zjutraj. Kleče je vztrajal v goreči molitvi do prve
zgodnje maše. Po maši je bil vedno med prvimi na delovnem mestu. V času odmora se je
zavlekel v kakšen kot in nadaljeval svojo jutranjo molitev. Večere je preživljal ob vzglavju
kakega bolnika ali pa ob kaki pobožni knjigi. Imel se je priložnosti poročiti, vendar je to
odklonil. Želel je biti povsem Božji. Od svoje skromne plače je pomagal pri šolanju štirim
duhovniškim kandidatom, ki so se pripravljali za misijone na Kitajskem. Javnost je zelo
malo vedela o njegovi pokori in prostovoljnih žrtvah. Kot pravi kristjan je znal to spretno
skrivati. Več kot 40 let je živel pravo svetniško življenje v Dublinu in šele po smrti so začeli
preiskovati njegovo življenje. Tako je pred mnogimi zasijala njegova krščanska veličina. Po
človeško rečeno ni bilo od kroničnega pijanca pričakovati nič spodobnega. Pa vendar je iz
njega postal izjemen kristjan. In ne samo to, tudi kandidat za oltar.

NEDELJA, 11. 6. * SVETA TROJICA

