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Št. 40       27. NAV. NEDELJA        2. oktober, 2016 
 
 

1. berilo: Pravičnega rešuje vera.  
Odpev: DANES SVOJIH SRC NE ZAKRKNITE. 
2. berilo: Vere se ne smemo sramovati. 
ALELUJA. Gospodova beseda ostane na veke. To je beseda, ki vam je bila 
oznanjena. ALELUJA. 
Evangelij: Prosimo za močno vero . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

The prophet raises the complaint that tyranny and violence succeeded. In 
reply the Lord insists that the upright will live by faithfulness. 
Timothy is urged to stir up the Spirit’s gifts of power, love and self-control, 

and to continue his mission in reliance upon the power of God. 
The apostles beg for an increase in faith; Jesus assures them that faith can 

move mountains.  
 

                                      
 

SVETE MAŠE 
 

Sobota, 6pm: + Regina Kustec; n. druž. Š. Kustec 
Nedelja, 8:30: + Franc, Gizela Rogan; n. druž. F. Rogan 
2, 10.    10:00: + Albert Logar; n. druž.  Frank  
  + Jože Frank; n. druž. Frank 
Poned. + Lojze Žižek; n. I. Žižek  
Torek, 6pm: ++ iz druž. Raj; n. druž. J. Gabor (St. Leo)   
Sreda, 6pm + Vera Kranjec; n. M. Ritlop  
Četrtek, 6pm: v dober namen; n. druž. M. Balažic  
Petek, 6pm: + Štefan Balažic, obl.; n. druž. T. Balažic  
Sobota, 8:30:: + Katarina Kolarič; n. A. Hozjan  
             6pm: + Štefan Prša; n. druž. Prša in Štibernik  
Nedelja, 8:30: + Jožef Balažic; n. druž. J. Magyar 
9, 10.    10:00: ++ iz druž. Kožuh; n. druž. A. Starič 
farma: 4pm:  v zahvalo in za dobrotnike 
 
                                      

 

ZAHVLNA NEDELJA – ZAHVALNI DAN: – Prihodnja nedelja se 
obhaja kot zahvalna nedelja in ponedeljek kot zahvalni dan – Thanksdiving 
Day. – Zahvalna nedelja nas leto za letom spomni, da od Boga prihaja vsak 
dober dar in dobro plačilo. Ko se Bogu zahvalimo in zahvaljujemo, 
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izpovedujemo s tem vero v Boga kot stvarnika in Očeta, ki se v svoji usmiljeni 
ljubezni sklanja k nam in nam pomaga na poti vere. 

 
Nedelja, 2.  oktober: – Ko so bolni prihajali ali so jih prinašali k Jezusu, 

da bi nanje položil roke,  jih blagoslovil in ozdravil ter povabil k veri in 
zaupanju: samo veruj… tvoja vera, ti je pomagala…, tvoja vera te je rešila. 

Učenci so bili priče mnogih mogočnih del, bili so priče čudežev. Videli so in 
doživljali, kako pomembna ja vera. Tako so nekoč Jezusa prosili: “Pomnoži 
nam vero!” Ob tem se nam prebudi vprašanje: kaj je vera, kaj pomeni 
verovati? Verovati pomeni sprejeti Jezusa in njegov nauk in po njem živeti. 
Vera ni le izpovedovanje veroizpovedi in poznanje verskim resnic, ampak 
mora biti zaupen in prijateljski odnos do Boga. 

 
OKTOBER – KRALJICA ROŽNEGA VENCA: – Začenjamo mesec 

oktober, ko smo povabljeni k redni molitvi rožnega venca. Pesem pravi: »Je 
človek star že ali mlad, naj rožni venec moli rad... Če rožni ven'c boš molil 
rad, dobil boš milost vsakikrat. Marija te ljubila bo, sprosila sveto ti nebo.« 
Milost nam je za zveličanje nujno potrebna, nas uči katekizem. 

Ko molimo  rožni venec premišljujemo skrivnosti Jezusovega življenja, pa 
tudi Marijinega, ki nam govorijo o neskončni božji usmiljeni ljubezni, ki se 
sklanja k nam in nam pomaga na poti vere, na poti našega življenja v naši hoji 
za Jezusom. Rožni venec je naš spremljevalec na poti vere. Redna molitev, 
molitev rožnega venca bo tudi nam pomagala uresničevati prošnjo učencev 
Gospodu Jezusu: »Pomnoži nam vero!« 

 
ZAHVALA: –  V spomin na rajnega Jožeta Frank darovala za našo cerkev 

druž. Iršić $50.00. Bog povrni za dar in blag spomin. 
 

Papež Frančišek je na Trgu sv. Petra v Rimu, 28. 9. 2016, podravil romarje iz 
Slovenije: »Z veseljem sprejemam slovenske romarje, še posebej vernike iz 
škofij Celje, Murska Sobota in Novo mesto skupaj s svojimi škofi. Dragi 
bratje in sestre, naj prehod skozi sveta vrata poživi vašo vero ter okrepi 
vašo pripadnost cerkveni družini. Medtem ko vam zaželim, da bosta Božje 
usmiljenje in ljubezen vir vašega apostolata, iz srca podeljujem vam in 
vašim družinam apostolski blagoslov. Hvaljen Jezus in Marija!«  Kardinal 
Franc Rode je dejal med mašo:»Bratje in sestre, zbrani ob grobu prvaka 
apostolov sv. Petra smo tukaj na svetoletnem romanju, kot zahvala za 
pred desetimi leti nove slovenske škofije. Naj Gospod podpira delo treh 
pastirjev, ki so tukaj in jih iz srca pozdravljam in vseh vas njihovih 
sodelavcev in vsega vernega ljudstva, da bi v tem svetem letu usmiljenja 
vsi doživeli lepo srečanje z Njim, ki nas ljubi, ki nas je prvi ljubil.«  
 


