Št. 31

18. NAV. NEDELJA

31. julij, 2016

1. berilo: Bogastvo je minljivo.
Odpev: GOSPOD, TI SI NAŠE PRIBEŽALIŠČE OD RODA DO RODA.
2. berilo: Prizadevajmo si za novo življenje.
ALELUJA. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
ALELUJA.
Evangelij: Jezus svari pred lakomnostjo.
----------------------------------------------------------

Life’s struggles are often felt to be in vain.
Heavenly life calls for a heavenly attitude.
Wealth, selfishly desired, only leads to woe.


SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30:
31, 7. 12:00:
Poned.,
Torek, 10am
Sreda,
Četrtek
Petek, 6pm:
Sobota, 8am:
Nedelja, 8:30:
7, 8. 11:00:

+ Milan Kramberger; n. druž. Kramberger
+ Gizela Rogan; n. druž. F. Rogan
+ Ivan Kustec; n. E. Horvat
+ Regina Kustec – pogrebna maša
+ Daniel Poisson; n. M. Balaško
+ Ivan Rupnik; n. I. Žižek
++ starši Rous; n. druž. V. Kranjec
++ Ivan. Bronco Balažic; n. druž. J. Seliš
+ Štefan Smodiš; n. M. Smodiš
++ Rozina, Ludvik Hozjan; n. druž. F. Rogan



ROMANJE: – Danes, 31. julija: - župnijsko ROMANJE: v svetišče
Srca Jezusovega: (3650 Boul de la Rousseliere) – Maša boo b 12 uri.
Od 11 ure naprej priložnost za spoved. – Romanje bo za nas posebna
priložnost, da vstopimo v svetišče skozi svetoletna vrata, vrata usmiljenja.
Romanje je priložnost za prejem popolnega odpustka, ki ga namenite zase ali
za druge. – Ob prvih petkih molimo in prosimo Jezusa in njegovo presveto
Srce, ki je svetišće Božje ljubezni in vir usmiljenja, za milost, pomoč,
odpuščanje, blagoslov in varstvo zase in za svoje drage.
ODPUSTEK: Kaj so odpustki? »Odpustki so odpuščanje časne kazni pred
Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Takšen odpustek pod
določenimi pogoji zadobi kristjan zase ali za rajne po službi Cerkve, ki kot srednica
odrešenja razdeljuje zaklad zasluženj Kristusa in svetnikov.« Pogoj za prejem
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odpustka: Udeležba pri sveti maši in vreden prejem obhajila, zmoliti je treba VERO
in OČE NAŠ po namenu svetega očeta, papeža.
Nedelja, 31. julij: – V današnjem evangeliju nas Jezus svari pred
lakomnostjo, to je pred mišljenjem in vedenjem, da moram imeti vedno več ne
glede na to, kako lahko prizadene bližnjega moje vedenje in ravnanje. Pohlep
odganja spoštovanje in ljubezen, preganja velikodušnost in dobroto.
Materialne stvari in dobrine so nam potrebne in koristne za naše vsakdanje
živlnjenje. Dokler jih prav uporabljamo sebi in bližnjemu v dobro, je vse prav,
če pa postanejo cilj in smisel življenja in dela, če se prav ne zmenimo za
bližnjega, so dobrine pot v greh.
Apostol Pavel nas danes uči, naj se zavedamo, da mora biti Jezus Kristus cilj
in smisel našega življenja in dela. Tako bo Kristus v nas in mi bodo price
njegove dobrote, ljubezni in usmiljenja. Jezus je zgled in pomoč za
velikodušnost, ljubezen in usmiljenje. Jezusovo prebodeno Srce je znamenje
tega zgleda. Zato je Jezusovo Srce svetišče božje usmiljene ljubezni za vse, ki se
z zaupanjem k njemu zatekajo,
Prvi petek: 5. 8.: – Prvi petek v mesecu je posvečen Jezusovemu
presvetemu Srcu. Jezus sam nas vabi, naj prihajamo k njemu, naj se od njega
učimo, ker je iz srca ponižen, da bomo našli mir svojim dušam. Jezus je v
razodetju obljubil posebno milost tistim, ki bodo opravljali prve petke.
Prva sobota: 6. 8.: – Vsaka prva sobota v mesecu je posvečena
Marijinemu presvetemu Srcu . Cerkev nas vabi, naj častimo Jezusovo in
Marijino Srce, zato vas prav lepo vabim k sv. maši.
Kardinal Dziwisz je mladim na začetku svetovnega srešanja mladih v
Krakowu med drugim dejal: „Sem ste prišli z upanjem in različnimi
izkušnjami. Govorite tudi različne jezike. Od zdaj naprej bomo uporabljali en
sam jezik - jezik evangelija in ljubezni… Dragi mladi prijatelji, v teh dneh
oblikujte vaše misli in vaša srca! Poslušajte kateheze škofov. Poslušajte glas
papeža Frančiška. Z notranjo zbranostjo sodelujte pri svetih mašah. Doživite
usmiljeno Gospodovo ljubezen v zakramentu sprave… Ponesite drugim
plamen vaše vere …, da bodo srca ljudi bíla v ritmu Jezusovega Srca, ki je
"goreči vir dejavne ljubezni in usmiljenja. Bodite glasniki vesele novice. Na
stežaj odprite vrata svojih src Kristusu!"
Jacques Hamel, pred dnevi ubiti francoski duhovnik, je minulo nedelje napisal v
župnijskem listu: »V tem poletnem času lahko prisluhnemo Božjemu povabilu, naj poskrbimo za
ta svet, naj ga naredimo, tam, kjer živimo, bolj toplega, bolj človeškega, bolj bratskega… To je
leto usmiljenja, naj bo naše srce pozorno na lepe stvari in na vsakega.«
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