28. teden
9. 7. 2017
14. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Nikolaj Pick,
škof, Wilhad in
tovariši mučenci

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Zah 9,9-10; Ps
145,1-2.8-9.1011.13-14; Rim
8,9.11-13; Mt
11,25-30

SVETE MAŠE
p. Andrej: za + Ivana
Eržena
za prekinitev prekledstev
in posledic za prednike

ob 9. uri
za + Antonijo, Ano
in Angelino Pribac

Kapela ob 7.30

1 Mz 28,10-22;
Ps 91,1-2.34.14-15; Mt
9,18-26

za prekinitev prekledstev
in posledic za prednike
za vse pokojne

11. 7. 2017
TOREK

sv. Benedikt,
opat, zavetnik
Evrope

Prg 2,1-9; Ps
112,1-9; Jn
15,1-8

za prekinitev prekledstev
in posledic za prednike

12. 7. 2017
SREDA

sv. Mohor in
Fortunat, mučenca
Sv. Janez Jones in
sv. Janez Wall,

1 Mz 41,5557;42,5-7.1724; Ps 33,23.10-11.18-19;
Mt 10,1-7

10. 7. 2017
PONEDELJEK

sv. Veronika,
opatinja

duhovnika in mučenca

13. 7. 2017
ČETRTEK

14. 7. 2017
PETEK
15. 7. 2017
SOBOTA
16. 7. 2017
15. NEDELJA
MED LETOM

Kapela ob 7.30
p. Andrej: za + Ivana
Eržena

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

tretjerednica

sv. Frančišek
Solan,
frančiškan

1 Mz 46,1-7.2830; Ps 37,34.18-19.2728.39-40;

sv.
Bonaventura,
manjši brat

Mdr 8,27.16.18; Ps
15,5-8.11; Mt
5,13-19

mučenec

bl. Angelina iz
Marsciana,

Karmelska Mati
Božja

Mt 10,16-23

Iz 55,10-11; Ps
65,10.11.1213.14; Rim 8,1823; Mt 13,1-23 ali
13,1-9

ob 19.uri
po namenu

p. Andrej: za + Ivana
Eržena

1 Mz 44,18-21.23Kapela ob 7.30
29;45,1-5; Ps
po namenu darovalca
105,16-17.1819.20-21; Mt
p. Andrej: za + Ivana
Eržena
10,7-15

sv. Evgen, škof in

ob 11. uri
za zdravje
mame Sonje
ob 80 letnici

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

ob 19.uri
za srečno
zadnjo uro

ob 19.uri
za + p. Evgena
ob godu

Kapela ob 7.30
za razsvetljenje za
pravo odločitev
p. Andrej: za + Ivana
Eržena

Kapela ob 7.30

ob 19.uri
za + Adriana
Cepaka
ob 19.uri

za frančiškanske
bogoslovce
p. Andrej: za + Ivana
Eržena

v čast
Svetemu Duhu
za zdravje

p. Andrej: za + Ivana
Eržena

ob 11. uri

ob 9. uri
za + Avgusta in Marijo
Markežič

po namenu
Antona
Hočevarja

14. NEDELJA MED LETOM, 9.7. * JEZUS JE KROTAK IN IZ SRCA PONIŽEN
Čas je nekaj očarljivega. Vsakemu od nas je na voljo enako število
ur na dan. Vendar za nekatere čas beži, drugi pa ne vedo, kaj bi z
njim. Enkrat storimo vse, da bi prihranili nekaj časa, drugič pa ga
namerno zapravljamo. In vse prevečkrat zapravljamo sedanjost, ker
se nam toži po preteklosti ali pa se neučakano oziramo v prihodnost.
Michel Quoist se v eni od Molitev življenja z žalostjo nasmiha naši
utesnjenosti: Vsi ljudje tečejo za časom. Po zemlji hodijo bežeč, preganjani, suvani,
preobremenjeni, nasilni in nikoli ne pridejo nikamor, ker jim zmanjkuje časa …
Gospod, morda si se pa ti zmotil v računih?
In vendar ni nobene napake. Bog nam je daroval čas – nenavadno razsežnost
svojega čudovitega stvarstva. Na voljo nam je, da ga uporabljamo in uživamo.
Jezus hoče, da v polnosti živimo sedanji trenutek. Zdaj je čas, da spoznamo Boga.
Zdaj je čas, da mu služimo. Samo sedanjost je resnična. Preteklost je za nami,
prihodnost je negotova, le sedanjost je resnična! Jezus je izkoristil vsak trenutek, ki
mu ga je Bog dal. Vsak premor je sprejel kot Božji dar. Zgodaj zjutraj ali pozno
zvečer, vedno se je znal posvetiti Bogu. Ker je tako delal, je našel tudi čas za
drugega – in do ljudi je pokazal tako nedeljivo pozornost, kakršne mi ne zmoremo.
Prinesel je Božji mir in spravo iz večnosti v čas, iz nebes na zemljo. Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstv
Vzemi si čas! Enkrat ne počni ničesar! Umiri se končno! V miru živijo veselja življenja, ki smo jih zaradi
stalne naglice izgubili. Iz miru rastejo majhne pozornosti, ki potrebujejo veliko manj časa, kot si mislimo:
dobra beseda, prijazen obraz, hvaležen poljub, razumevajoče poslušanje, presenetljiv telefonski klic,
doma narejeno darilce, veselo pismo. Izbriši iz svojega življenja smrtonosni »Nimam časa«. Prenehaj z
morilskim tempom. Vzemi si čas, da boš dober človek za svoje soljudi. Phil Bosman
SOBOTA, 15.7. * SV. BONAVENTURA, (1221 -1274) manjši brat, kardinal,
general reda manjših bratov, cerkveni učitelj, filozof
Je zavetnik frančiškanskih bogoslovcev. Molimo zanje!
Rodil se je leta 1221 v Bagnoregiu v Toskani. Leta 1236 so ga poslali v
Pariz študirat teologijo in druge znanosti k znanemu učitelju Aleksandru
iz Halesa. Bil je varovanec kralja Ludvika IX. Stopil je samostan
Manjših bratov in postal profesor na njihovi šoli v Parizu leta 1248. Ko
je postal vrhovni predstojnik Reda manjših bratov, se je moral vse bolj
posvečati problemom in nalogam, ki mu jih je nalagala njegova služba, vse manj pa je imel
časa, da bi se ukvarjal s teologijo. Leta 1273 je bil imenovan za škofa kardinala v Lacijskem
Albanu, a je že naslednje leto umrl v Lyonu, kamor je šel na koncil kot strokovnjak za
teologijo. Teološka misel sv. Bonaventure je ohranjena v številnih delih. Dviga vero nad
razum in posebej poudarja pomembnost intuitivnega spoznanja Boga kakor tudi ekstaze in
vsega, kar iz takih mističnih doživetij izhaja. Papež Leon XIII. ga je nekoč imenoval "knez
med mistiki". Že leta 1588 ga je papež Sikst V. razglasil za cerkvenega učitelja in mu podelil
naslov "doctor seraphicus".

SREDA, 26.7. * SV. JOAHIM IN ANA, starši Device Marije
SVETE MAŠE

ob 9.00 uri: p. Marjan Čuk
ob 11.00 uri (v italijanščini): prof. dr. p. Viktor Papež
ob 19.00 uri: msgr. Metod Pirih, škof
po maši blagoslov otrok in Aninih kruhkov

