Št. 28

15. NAV. NEDELJA

10. julij, 2016

1. berilo: Božja zapoved je vsakemu blizu.
Odpev: IŠČITE GOSPODA IN OŽIVELO BO VAŠE SRCE.
2. berilo: Bog nam je blizu v Kristusu.
ALELUJA. Gospod, tvoje beside so duh in življenje. Ti imaš beside večnega
življenja. ALELUJA.
Evangelij: Kdo je moj bližnji?
----------------------------------------------------------

Moses tells the people that they must obey the voice of the Lord by keeping
the commandments that are written in their hearts
St Paul proclaims that Jesus Christ is the image of the unseen God through
whom all was created and in whom all things are reconciled to God.
In response to the challenge of a lawyer, Jesus gives us the parable of the
good Samaritan, which shows us who our neighbour is.

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:
10, 7. 11:00:
Poned., 8am:
Torek,
Sreda, 6pm:
Četrtek, 6pm:
Petek, 6pm:
Sobota, f,6pm:
Nedelja, 8:30:
17. 7. 11:00:

+ Jožef Godina; n. M. Godina
+ Irinka Golob; n. druž. J. Časar
++ iz druž. Vučko; n. druž. I. Kreslin
++ Jožef Cecilija Hozjan; n. druž. I. Kotnjek
+ Mary Ann Balazic; n. druž. M. Balažic
+ Martin Hozjan; n. A. Hozjan
++ Matija, Marija, Ana
+ Vera Horvat; n. druž. S. Horvat
v zahvalo; n. M. Smodiš
+ Avgust Žalik; n. G. Žalik



SLOVENSKI DAN: – Letos bomo obhajali Slovenski dan na cerkveni
pristavi prihodnjo nedeljo 17. julija. – Slavje se bo začelo že v soboto dopoldan
za otroke. Popoldan tekmovanja v odbojki in ob 6 uri popoldan sveta maša. V
nedeljo bo ob 11 uri sveta maša, po maši kosilo in okrog 1:30 kulturni program
ter nato piknik. Lepo vabljeni! Povabite svoje prijatelje in znance, da bo naše
praznovanje lepše in prijetneje. – Letos bodo v kulturnem program sodelovali
gostje iz Slovenije, člani Akademske folklorne skupine Študent-Maribor. V
tednu pred nastopom pri nas bo skupina gostovala na mednarodnem festival
folklore v Drummondville. – Lepo vabljeni na Slovenski dan.
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PROŠNJA : – Ko vas vabimo na Slovenski dan, vas prosimo za pomoč, da
bi bila slovesnost lepa in uspešma. Zato se priporočamo se za pecivo, prinesite
ga v nedeljo 17. julija in ga oddajte v kuhinji. ko pridete na Slovenski dan.
Na Slovenskem dnevu je popoldan srečolov (tombola). Priporočamo se za
dobirke. Z dobitki za srečolov in s pecivom sodelujete in tako pomagate k
uspešnosti prireditve.
Nedelja, 10. julij: – Nekaj naravnega je, da želimo vedeti in poznati. To
da vemo, da poznamo, nam pomaga, odločati se za dobro, lepo, pošteno in
resnično.
Božja beseda, ki nam je blizu, ki se nam redno bere in razlaga, nam pomaga,
da bi bile naše življenjske odločitve in naša dejanja takšna, da bi bilo naše
življenje v skladu z Božjo voljo, z Božjim odrešitvenim načrtom.
V današnjem evangeliju slišimo, da je nekdo Jezusa vprašal: “Učitelj, kaj naj
storim, da dosežem večno življenje?” Kdo ne bi hotel vedeti in se zasigurati?
Ob pravem poznanju bodo naša prizadevanja pravilna, koristna in uspešna.
Jezus je odgovoril in ga spodbudil k branju in premišljevanju Božje beside
ter izpostavil zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Tako tudi nam Jezus
naroča, naj poslušamo, beremo in premišljujemo Božjo besedo, da bomo znali
iskreno ljubiti Boga in svojega bližnjega. Tako nam Božja beseda ne bo le
blizu, ampak v našem srcu in bo usmerjala pot življenja vere h končnemu cilju.
ROMANJE: v svetišče Srca Jezusovega (3650 Boul de la
Rousseliere) – v nedeljo, 31. julija: Maša bo ob 12 uri. Od 11 ure
naprej priložnost za spoved. – Romanje bo za nas posebna priložnost, da
vstopimo v svešče skozi svetoletna vrata, vrata usmiljenja. Romanje je
priložnost za prejem polnega odpustka, ki ga namenite zase ali za druge. –
Ob prvih petkih molimo in prosimo Jezusa in njegovo presveto Srce, ki je
svetišče božje ljubezni in usmiljenja, za milost, blagoslov in varstvo zase in
za svoje drage.
Gospod Tomaž Mavrič CM je bil na občnem zboru Misijonske družbe
(lazaristi) 5. Julija ozvoljen za vrhovnega predstojnika (Superior General). G.
Marič se je rodil 1959, 1983 je bil posvečen za duhovnika, od 1984 do 1994 je
bil kaplan pri Brezmadežni v Torontu, (meseca avgusta 1985 je nadomeščal
župnika), tri leta je bil kaplan v Sloveniji in 1997 je odšel kot misijoanr v
Sibirijo. 2009 je bil imenovan za vizitatorja province Sv. Ciril in Metod
(Ukrajina, Rusija) . Naj ga spremlja Božje varstvo in blagoslov!
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