Št. 38

25. NAV. NEDELJA

18. september, 2016

1. berilo: Božja grožnja goljufom.
Odpev: HVALITE GOSPODA, KER DVIGA SLABOTNEGA.
2. berilo: Moliti je treba za vse ljudi.
ALELUJA. Jezus Kristus je bil bogat, pa je postal ubog, da bi vi obogateli po
njegovem uboštvu. ALELUJA.
Evangelij: Izbira med Bogom in bogastvom.
----------------------------------------------------------

The Lord God does not forget a single thing we do. We are called to follow
God’s goodness.
We are to offer prayers for everyone also for those in authority.
We are asked to use God’s gifts wisely in order to respond to the Gospel
quickly personally and as members of the Church.

SVETE MAŠE

Nedelja, 8:30: + Milan Kramberger; n. druž. Kramberger
18, 9. 11:00: + Vera Horvat; n. druž. A. Horvat
Poned.,
++ iz druž. Hozjan; n. E. Krapec
Torek, 6pm:
+ Katarina Kolarič; n. M. Kramar
Sreda, 6pm: v dober namen; n. druž. E. Horvat
Četrtek
++ Ivan; Elizabeta Matko, obl.; n. druž. Z. Hozjan
Petek, 6pm:
+ Martin Hozjan; n. A. Hozjan
Sobota, 8:30: ++ Regina, Terezija; n. J.M. Hozjan
6pm: + Milan Kramberger; n. cerk. odbor
Nedelja, 25, 9.;11:00: + Rev. Tone Zrnec; n. F. A. Rajbar


POSEBNA NABIRKA: – Prihodnjo nedeljo, 25. septembra, bomo imeli
posebno nabirko ZA POTREBE CERKVE V KANADI. Vodstvo Konference
katoliških škofov Kanade trka na srca in žepe vseh vernih in vseh ljudi dobre
volje za molitve in materialno pomomoč. Že leta je proti koncu meseca
septembra posebna nabirka, ko škofje po celi Kanadi prosijo verne, da bi po
svojih močeh pomagali širiti božjo besedo predvsem na severu Kanade. Za
nabirko uporabite posebne kuverte, ki jih imate, lahko pa tudi tiste, ki so na
mizi z Oznanili. Bodite velikodušni in pomagajte s svojim darom. Pokažite
svojo dobroto, svojo vero! – V mesecu maju nam je s. Dorica Sever
spregovorila o misijonskem delu na severu Kanade.
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Nedelja, 18. september: – Kako naj človek živi, kako in kaj naj dela, da
bo dosegel večno srečo, da ga bodo sveti in zveličani sprejeli v svojo sredo?
Božje zapovedi in Jezusova zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega bi naj bile
dovolj jasno navodilo za življenje.
Će bo imel Bog tisto pravo in pomembno mesto v našem življenju, bomo
hodili po poti vere in se trudili delati, kar je prav in dobro in Bogu všečno. Da
bi to bolje razumeli, je Jezus povedal priliko o gospodarju in upravitelju.
Upravitelj ni bil dober in pošten, ni bil zvest. Ko je videl, da ga je nepoštenost
privedla v težko stanje, se je znašel in si pomagal. Jezus je z iznajdljivostjo za
vsakdanje življenje pokazal in nas opomomja, naj se še bolj kot za materialno
dobro potrudimo za duhovno dobro, za zvestobo krstnim obljubam.
“Družina je posebno orodje v Božjih rokah, saj je na prvem mestu družina tista, po
kateri nam hoče Bog povedati, da smo ustvarjeni za večje reči, namreč, da bi ljubili in
bili ljubljeni. Kakršne so naše družine, takšni bodo naši sosedski odnosi, in temu
ustrezne bodo naše vasi, mesta in vsa dežela. Če postane družina kraj ljubezni in
miru in svetosti, bodo tudi države in naš svet živeli v ljubezni, v miru in edinosti, z
Bogom in med seboj” – sv. Mati Terezija iz Kalkute.
Lojze Gajšek CM: – V četrtek 15. septembra je bil v Celju pokopan
duhovnik Misijonske družbe, Lojze Gajšek (župnikov bratranec). Rojen je bil
leta 1945 v vasi in župniji Žetale. V Misijonsko družbo je vstopil leta 1964, v
duhovnika je bil posvečen 1971. Kot duhovnik je bil najprej ravnatelj malega
semenišča, nato ljudski misijonar, župnik pri sv. Jožefu v Celju in zatem pri sv.
Jakobu od Savi pri Ljubljani. Od leta 2003 do 2009 je bil vizitator
(provincialni predstojnik) slovenske province Misijonske družbe. V naši
župniji je bil na slovesnoti ob 20. obletnici blagoslovitve naše cerkve (21.
septembra 2003). Ob vzgojnem, pastorelnem in vodstvenem delu je posvetil
svoj čas zgodovini province. Kot sad njegovega dela sta dve knjigi o zgodovini
province, leta 2009. Bil je delaven kot marljiva čebela. Naj mu bo Bog,
usmiljeni Oče, večni plačnik, saj mu je zvesto in s požrtvovalno gorečnostjo
služil in tako delal za rast Božjega kraljestva.
MARATON: – Ker bo prihodnjo nedeljo potekal po ulicah Montreala
marathon, bo dostop do naše nekoliko težji. Zaradi tega je spremenjen urnik
maš.Nedeljska masa ob 8:30 bo prestavljena na soboto zvečer ob 6 uri, v
nedeljo v cerkvi ne bo maše. Druga nedeljska masa bon a pristavi!
ZAHVALA: – V spomin na rajnega Jožeta Frank darovali za našo cerkev:
$200.00: E. Žargi; po $50.00: druž. J. Gabor (St. Leo); I. A. Terenta (Cal).
Bog povrni za spomin in dar!
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