39. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

24.9.2017
25. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA

bl. Anton Martin
SLOMŠEK, škof

Iz 55,6-9; Ps
145,2-3.8-9.1718; Flp 1,2024.27; Mt 20,1-16

25. 9. 2017

sv. Nikolaj iz File,
kmet

Ezr 1,1-6; Ps
126,1-6; Lk 8,1618

PONEDELJEK

SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu

darovalca

ob 9. uri
za + Franico in
Josipa Opasič

Kapela ob 7.30
za hčerino dobro
vzgojo
p. Andrej: po namenu

ob 11. uri
za vse žive
in + Hočevar
in Korošak
ob 19.uri
za + Silvana
– obl.

darovalca

26. 9. 2017
TOREK
27. 9. 2017
SREDA
28. 9. 2017
ČETRTEK
29. 9. 2017
PETEK
30. 9. 2017
SOBOTA
KVATRNA
1. 10. 2017
26. NEDELJA
MED LETOM
FRANČIŠKOVA
ROŽNOVENSKA

sv. Elzearij iz
Sabrana in bl.
Delfina, zakonca,
tretjerednika

Ezr 6,7-8.12.1420; Ps 122,1-5; Lk
8,19-21

sv. Vincencij
Pavelski,
duhovnik,
ustanovitelj
lazaristov HKL

Ezr 9,5-9; Tob
13,2-4.6-8; Lk
9,1-6

sv. Venčeslav,
češki knez in
mučenec

Ag 1,1-8; Ps 149,12.3-4.5-6.9; Lk 9,79

sv. Mihael,
Gabrijel in Rafael,
nadangeli

Dan 7,9-10.13-14
ali Raz 12,7-12;
Ps 138,1-5; Jn
1,47-51

Kapela ob 7.30

ob 19.uri

po namenu
darovalca
za + fr. Bonaventura
Obrana

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

Kapela ob 7.30

ob 19.uri

po namenu
darovalca

v zahvalo
Sv. Duhu za
blagoslov v
družini

p. Andrej:

p. Andrej: po namenu

darovalca

sv. Hieronim,
duhovnik in
cerkveni učitelj

Zah 2,5-9.14-15;
Jer 31,10.1112.13; Lk 9,44-45

sv. Terezija Deteta
Jezusa, devica in
cerkvena učiteljica

Ezk 18,25-28; Ps
125,4-5.6-7.8-9;
Flp 2,1-11 ali 2,15; Mt 21,28-32

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu

darovalca

Kapela ob 7.30
za zdravje
p. Andrej: po namenu
darovalca

p. Andrej: po
namenu darovalca

ob 9. uri

za zdravje

ob 19.uri

za + Marijo
Hočevar
ob 19.uri
za božjo
pomoč pri
izpolnjevanju
Božje volje
ob 19.uri
za + Roso
Sinovčič
ob 11. uri

po namenu
družine
Hočevar

25. NEDELJA MED LETOM, 24.9. * SLOMŠKOVA NEDELJA

BL. ANTON MARTIN SLOMŠEK, škof, zavetnik
učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, kmetov, slov.kmetijstva
in kmetijskega slovstva, nove evangelizacije
Na Slomškovem spomeniku pred mariborsko stolnico piše:
ANTON MARTIN SLOMŠEK – PRVI MARIBORSKI ŠKOF –
NARODNI BUDITELJ – VZGOJITELJ – PISEC; lahko bi še
dodali: ustanovitelj slovenske ljudske šole, začetnik slovenskega mladinskega
slovstva, utemeljitelj visokega šolstva v Mariboru, borec za našo narodno
enakopravnost, prenovitelj redovniškega življenja po vseh benediktinskih
samostanih srednje Evrope … Vse to priča, da gre pri Slomšku za izvirnega duha, ki
je bil ves zakoreninjen v slovenskem ljudstvu, s katerim je čutil in živel; gre za
duha, ki je ob vplivih in pobudah svojega časa in okolja nastopil z ustvarjalno
samostojnostjo, bodisi v razlagi verskega nauka ali pri reševanju socialnega
vprašanja ali v katerem koli drugem pogledu; gre za osebnost, ki je bila obdarjena s
karizmami za slovenski narod. *** Slomšek je spoznaval znamenja svojega časa in
nanje odgovarjal v duhu Kristusovega evangelija z vsemi
Sveta vera
naravnimi in nadnaravnimi sredstvi. Videl je človekov
bodi vam luč,
bližnji in končni cilj, gledal je njegov položaj v okolju,
materin jezik, pa
intuitivno je spoznal, kako in koliko bijejo ure slovenske
ključ do
zgodovine, kam so usmerjeni kažipoti slovenskega naroda.
zveličavne
Imel je čiste in jasne pojme o pravičnosti in dobroti v
narodove omike!
Božjem kraljestvu, zato je kakor Ciril in Metod tudi on
povedal drugim narodom Evrope marsikaj pomembnega o slovenskem narodu: da je
enakovreden in enakopraven vsem drugim narodom, da ima svojo kulturo, jezik,
civilizacijo, da je njegova zgodovina zaznamovana in razsvetljena z lučjo vere in
Kristusove blagovesti. Naj nas svetniški Slomšek s svojim delom in življenjem
nauči obdelovati vinograd slovenske sedanjosti, da bo novi rod obrodil prave in
obilne sadove v tretjem tisočletju! (Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste)
O, tolažilna, osrečujoča je misel: imam zvestega prijatelja, ki mu lahko potožim vse svoje
bolečine, povem vse svoje veselje. Zvesti prijatelj tudi čez hribe in doline, čez morja in jezera ne
pozabi prijatelja in hvaležno misli na vse tiste dobrote in prijaznosti, ki mu jih je dobri prijatelj
izkazal. Ali naj mi pozabimo na vse, kar nam storijo Božji angeli? Bodi pozdravljen, moj sveti
angel varuh, ti zvesti spremljevalec vseh mojih korakov, ne bojim se mogočnega hrumenja groma,
ne trepečem pred sovražnimi silami noči in še čim. Moj angel varuh je pri meni, varuje me, ničesar
se ne bojim. bl. A. M. Slomšek
PONEDELJEK, 25.9. * ZAČETEK 9 DNEVNICE PRED PRED PRAZNIKOM SV. FRANČIŠKA

SREDA, 27.9. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 18.00
26. NEDELJA MED LETOM, 1.10. * FRANČIŠKOVA * ROŽNOVENSKA NEDELJA

BISERNA MAŠA p. ANDREJA Vovka bo v nedeljo, 8. 10. ob 11. uri. Biseromašni pridigar
bo p. Marjan Čuden, provincialni minister. Vabljeni!
MAŠNI NAMENI

Sprejemamo za različne mašne namene, pravtako za gregorjanske maše za rajne (30 maš
zaporedoma, neprekinjeno vsak dan). Več o gregorjanski sv. maši si lahko preberete na oglasni
deski in na naši spletni strani in na facebooku. Smo 3 duhovniki in tako vsak dan opravimo 3 sv. maše.

