32. teden
6. 8. 2017
JEZUSOVA
SPREMENITEV

NA GORI

7. 8. 2017
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Just
Španski,
mučenec

sv. Kajetan,
duhovnik

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

4 Mz 11,4-15; Ps
81,12-13.1415.16-17; Mt
14,13-21

8. 8. 2017
TOREK

sv. Dominik,
duhovnik,
ustanovitelj
dominikancev

1 Kor 2,1-10; Ps
95,1-3.7.8.10; Mt
5,13-16

9. 8. 2017
SREDA

sv. Terezija
Benedikta od Križa
(Edith
Stein),redovnica,
mučenka,
sozavetnica Evrope

EstG 14,1.35.12.14; Ps 97,12; Jn 4,19-24

10. 8. 2017
ČETRTEK

sv. Lovrenc,
diakon,
mučenec

2 Kor 9,6-10; Ps
112,1-2.5-9; Jn
12,24-26

sv. Klara,
ustanoviteljica
klaris

Oz 2,16-17.21-22;
Ps 44,11-17; Jn
15,1-8

12. 8. 2017
SOBOTA

sv. Ivana
Frančiška
Šantalska,
redovnica

5 Mz 6,4-13; Ps
18,2-4.47.51; Mt
17,14-20

sv. Poncijan,
papež in Hipolit,
duhovnik,
mučenec

1 Kr 19,9.11-13;
Ps 85,9-14; Rim
9,1-5; Mt 14,2233

19. NEDELJA
MED LETOM

p. Andrej: za + Marijo
Grum

ob 9. uri
po namenu
Milke
Kapela ob 7.30
za nerojenega
otroka
p. Andrej: za + Marijo
Grum

Kapela ob 7.30
za + Marijo Grum
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
za premeščene
duhovnike, redovnike in
redovnice
p. Andrej: za + Marijo
Grum

11. 8. 2017
PETEK

13. 8. 2017

SVETE MAŠE

Kapela ob 7.30
za + Marijo Grum
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
za + Marijo Grum
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
za spreobrnitev
Slovencev
p. Andrej: za + Marijo
Grum
p. Andrej: za + Marijo
Grum

ob 9. uri
za + Otavio
Gržinič

ob 11. uri
za +
Savinota
Žerjala
ob 19.uri
za + starše
iz družine
Švab
ob 19.uri
v čast sv.
Antonu Pad. za
zdravje družine
ter spreobrnenje
očeta in sinov

ob 19.uri
za + Jolando
Furlanič, očeta
Jožeta,
družino
Sannino

ob 19.uri
za + starše
iz družine
Marsetič
ob 19.uri
za + Danko
Škrgat
ob 19.uri
za + Josipa
in Edvarda
Harcet
ob 11. uri
za + Danico
Stojšić

18. NEDELJA MED LETO, 6.8. * JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
Pomembno dejstvo, na katerega nas opozarja dogodek na gori, je, da se
je Jezus spremenil med molitvijo na samem! Z izbranimi učenci se je
ločil od drugih, ločil od ostalega sveta in šel na goro. Cerkveni očetje
pravijo, da Jezus pri spremenjenju na gori ni spremenil oblike, saj potem
ne bi bil več on. Ni se spremenila oblika, ampak luč. Apostoli so ga
videli v novi luči! Tako tudi mi, kadar vstopimo v poglobljeno molitev,
vidimo iste vsakdanje resničnosti v novi luči! Začnemo jih gledati in
presojati tako rekoč z Božjimi očmi. Zato je tako pomembno, da se v molitev res
poglobimo, da molitev ni le neko naučeno drdranje določenih obrazcev, ampak da je to
pravi pogovor z Bogom. V taki molitvi smemo potem tudi mi pričakovati to notranjo,
»taborsko luč«, to je, razsvetljenje. V molitvi se tudi mi na nek način ločimo od sveta,
gremo na goro, da se srečamo z Gospodom. To je zelo pomembno, kajti kdor se ne loči od
sveta, ta ne more videti Gospodove slave! Taka, poglobljena oblika molitve, pa zahteva
molk, v katerem moremo zaslišati Božji glas, sicer »skrbi tega sveta« Božji glas v nas
zadušijo. Molk nam pomaga, da svoj pogled, svojo pozornost usmerimo na bistveno, na
tisto stvarno, a hkrati prikrito Božjo navzočnost v našem življenju. Sv. Janez Klimak
pravi: »Molk je mati molitve, je ognjišče, ki hrani ogenj Božje ljubezni!« Molk pa je
predvsem stvar srca in ne toliko ust. Molk ni v tem, da ne govorimo, ampak v tem, da s
srcem prisluhnemo Bogu. K takemu molku nas vabijo tudi posebni dnevi zbranosti, kakor
so duhovne vaje. Vabijo nas, da ob Božji besedi umolknemo, se umaknemo na goro, na
samoten kraj, ter v tišini molitve prisluhnemo Bogu. In spoznali bomo, kaj nam Bog želi
povedati, kaj pričakuje od nas, kakšna je njegova volja za naše življenje. Ta poletni čas je
idealen čas za tovrsten umik. Po: J. Kužniku, V Marijini šoli
SREDA, 9.8. * SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA (Edith Stein)
(1891 - 1942), karmeličanka, sozavetnica Evrope
»Človeške tolažbe ni, toda tisti, ki naloži križ, zna breme narediti sladko in lahko..«
»Kdor išče resnico, ta išče Boga, pa če mu je to jasno ali ne.«
»Križ ni sam sebi namen, marveč sredstvo, da dospemo do polnosti življenja.«

ČETRTEK, 10. 8. * SV. LOVRENC, diakon in mučenec
Lovrenca je papež Sikst II. zaradi njegovega svetega življenja, vedrega značaja in
izrednega poguma sprejel med sedmerico diakonov rimske Cerkve. Kot prvi med
njimi je papežu stregel pri sveti daritvi, vestno je upravljal cerkveno premoženje in
skrbel za uboge. S papežem ga je povezovalo iskreno prijateljstvo. Med
preganjanjem kristjanov za časa cesarja Valerijana je Lovrenc zvedel, da je cesar
ukazal prijeti papeža. Nemudoma je pohitel v ječo, da bi šel s papežem v smrt. Ta
mu je svetoval, da naj razdeli svoje premoženje, kajti zaradi preganjanja bo že čez
tri dni »prišel za njim«. Lovrenc je po treh dneh res umrl mučeniške smrti.

PETEK, 11.8. * SV. KLARA (1193 – 1253), ustanoviteljica klaris
Po nasvetu sv. Frančiška je Klara ustanovila red klaris. Pravila reda so
narekovala strogo ločenost od sveta in popolno uboštvo, da bi lahko tem
bolje živele življenje Jezusa Kristusa in njegovo trpljenje. Sv. Klara je
zavetnica televizije. Umrla je leta 1253. Slikarji jo prikazujejo z
monštranco v rokah, ker je nekoč rešila samostan pred Saraceni, ki so
oblegali Assisi, tako, da je na vrata prinesla posodo z Najsvetejšim.

19. NEDELJA MED LETOM, 13. 8. 2017 * JEZUS VABI PETRA K SEBI

