GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

NEDELJA

Marija
Pomočnica
kristjanov

Apd 1,12-14;
Ps 27,1.4.7-8; 1
Pt 4,13-16;
Jn 17,1-11

25.5.2020
PONEDELJEK

Beda
Častitljivi
duhovnik

Apd 19,1-8;
Ps 68,2-3.4-5.6
Jn 16,29-33

26. 5. 2020
TOREK

Filip Neri
duhovnik

Apd 20,17-27;
Ps 68,10-11.20;
Jn 17,1-11

27. 5. 2020
SREDA

Alojzi
Grozde
mučenec

Apd 20,28-38;
Ps 68,29-30.3336; Jn 17,11-19

28. 5. 2020
ČETRTEK

German
Pariški
škof

Apd 22,30;23,611; Ps 16,12.5.7-8.9-10.11;
Jn 17,20-26

po namenu

za + Ljubo in
Antona Novak

29. 5. 2020
PETEK

Maksim
Emonski
škof

Apd 25,13-21;
Ps 103,1-2.1112.19-20;
Jn 21,15-19

p. Andrej

po namenu

ob 19. uri

30. 5. 2020
SOBOTA

Kancijan
in drugi
oglejski
mučenci

Apd 28,1620.30-31;
Ps 11,4.5.7;
Jn 21,20-25

Obiskanje
Device
Marije

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

22. teden
24. 5. 2020
7. VELIKONOČNA

31. 5. 2020
BINKOŠTI

SVETE MAŠE
ob 9. uri

ob 11. uri

za zdravje v
družini

za Jozefino
Sabadin Schmidt

p. Andrej

ob 19. uri

po namenu

za + Jakac in Klun

p. Andrej

za + mamo
Justino

po namenu

p. Andrej

po namenu
p. Andrej

p. Andrej ob 19.00

za + Jožeta in
Marijo Hrvatin

ob 19. uri

ob 19. uri
za + Milko in brata
Jordana

ob 19. uri

za zdravje

ob 19. uri
za duhovne
poklice

ob 9. uri

ob 11. uri

Na čast sv.
Joahimu in Ani za
blagoslov zakona

Na priprošnjo sv.
Joahima in Ane za
zdravje

24. maj: 7. VELIKONOČNA NEDELJA;
NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA
Mediji so okno v svet. So psi čuvaji. So četrta
veja oblasti. So orodje manipulacije. So orožje v
rokah gospodarskih in političnih elit. Kako jih
uporabljati?
Radijski valovi obveščajo, zabavajo,
komentirajo. Kako v njih prepoznati koristnega
pomočnika, aktualnega informatorja in kako
izluščiti bistvo?
Dnevni časopisi so vsak dan vedno znova polni
bombastičnih zgodb, ki šokirajo, pretresajo in mrtvičijo. Kako brati, da bi znali
prebrati, kako filtrirati in kako iz koščkov sestaviti smisel?
Televizija informira in manipulira. S sliko, zvokom, montažo. Še vedno najbolj
prepričljiv in zaupanja vreden medij se na drugi strani spopada z vedno večjimi
zlorabami zaupanja, nekritičnim pogledom in težavami s predstavljanjem cele slike.
Splet je svet in splet je smet. Spletni viri so se že večkrat izkazali kot ključni predvsem
pri zgodbah iz tujine, a se je ob aktualnemu dogajanju večkrat izkazalo, da spletu ni
zaupati. Kako uporabljati splet, kako ga filtrirati in kako preverjati informacije, da ne
nasedemo že stokrat ovrženi laži.
Sreda, 27. maj: god Alojzija Grozdeta, mučenca
Na evharističnem kongresu v Celju je bil 13. junija 2010 med
sveto mašo, ki jo je daroval državni tajnik kardinal Tarcisio
Bertone in katere se je udeležilo 32.000 vernikov, razglašen za
blaženega Alojzij Grozde.
Blaženi Alojzij Grozde (1923 – 1943) dijak mučenec, se je rodil 27.
maja 1923 v Zgornjih Vodalah, župnija Tržišče. Bil je član Katoliške
akcije ter voditelj Marijine kongregacije in vnet častilec
evharistije ter Jezusovega in Marijinega Srca. To češčenje je z veliko gorečnostjo širil
med svojimi vrstniki, ker je hotel h Kristusu pritegniti čim več mladih. Njegovo
dosledno in vzorno krščansko življenje je bilo zakoreninjeno v zakramentu sprave in v
evharistiji, katero je imenoval »Sonce mojega življenja«. Na Mirni so ga 1. januarja
1943 pod krivo obtožbo umorili partizani. Tako je pretrpel mučeniško smrt, ki so mu
jo prizadeli iz prezira do vere. Njegov praznik obhajamo na njegov rojstni in krstni dan,
27. maja. Za blaženega je bil razglašen na evharističnem kongresu v Celju, 13. junija
2010. Njegove relikvije so od leta 2011 shranjene v Marijini cerkvi na Zaplazu.
Molitev v času binkoštne devetdnevnice.
Dihaj v meni, Sveti Duh, da bom, kar je sveto, mislil. Ženi me, Sveti
Duh, da bom, kar je sveto, delal. Vabi me, Sveti Duh, da bom, kar je
sveto, ljubil. Krepčaj me, Sveti Duh, da bom, kar je sveto, čuval. Varuj
me, Sveti Duh, da ne bom nikdar izgubil, kar je sveto. (sv. Avguštin)

