Št. 26

2. NAVADNA NEDELJA

25. Junij 2017

1. berilo: Bog rešuje življenje ubogega.
Odpev: GOSPOD, V OBILJU SVOJE DOBROTE ME USLIŠI.
2. berilo: Z milostjo ni tako kot s prestopkom.
ALELUJA. Duh resnice bo pričeval o meni in tudi vi pričujete.
ALELUJA.
Evangelij: Jezus nam vliva pogum.
----------------------------------------------------------

Surrounded by malice and threat, the prophet Jeremiah still retains
confidence in God;s promise.
Humans brought sin into the world, but divine grace comes to us
through Jesus Christ, our Savior.
Jesus reassures us: There is no need to be afraid, we are totallz and
for ever in God;s care.


SVETE MAŠE
Nedelja, 8:30:
25, 6. 11:00:
Poned.,
Torek, 10am:
Sreda, 6pm:
Četrtek
Petek, 6:30:
Sobota, 8:30:
12:30:
Nedelja, 8:30:
2, 7. 11:00:

++ Franc Antonija Horvat, obl.; n. M. Logar
+ + iz druž. Žerdin; n. druž. J. Horvat
++ starši; n. druž. I. Horvat
+ Regina Ficko – pogrebna
++ iz druž. Zevnik; n. druž. M. Zevnik
v zahvalo ; n. M.
++ iz druž. Logar; n. E. Logar
+ Vera Kranjec; n. M. Jekovec
poročna: Andrew D’Anna - Melissa Horvat
+ Ana Magjar; n. druž. J. Magyar
+ Boris Madon; n. druž. Hoffmann



SLOVENSKI DAN: – V nedeljo, 16. julija bomo obhajali Slovenski
dan na cerkveni pristavi. To je praznik naših narodnih korenin,
praznik našega naroda, naše kulture in naše zgodovine, to je tudi
praznik pripadnosti slovenski in župnijski skupnosti v Montrealu.
Ob 11 uri bo sveta maša, po maši kosilo in okrog 1:30 kulturni
program in nato piknik. Pridite! Povabite prijatelje in znance! Več nas
bo, lepše bo! Že sedaj vas prosimo za pomoč: priporočamo se za pecivo.
Nedelja, 25. junij: – Vse do adventa bomo ob nedeljah ob
poslušanju evangelija v duhu spremljali Jezusa, ko je hodil iz kraja v
kraj, oznanjal evangelij kraljestva in ozdravljal tiste, ki so prihajali k
njemu z vero in zaupanjem.
Z učenjem in čudeži je Jezus budil in utrjeval vero v srcih
poslušalcev. Ko je Jezus govoril o ljubezni do Bpoga in do bližnjega, se
je ta zapoved mnogim zdela težka, namreč ljubiti tistega, ki dela
krivico! - Jezus je vedno spodbujal k zaupanju in very ter govoril: “Ne
bojte se…!”
Te opogumljajoče beside so vedno potrebne, posebej še, ko pridejo
nad nas težave in preizkušnje. – Jezus je pred trpljenjem potil krvavi
pot. Prosil je tudi Očeta, naj gre kelih trpljenja mimo njega, a poln vere
je dodal: “Tvoja volja naj se zgodi!” Po miolitvi je Jezus pogumno stopil
na pot trpljenja za naše odrešenje.
POSEBNA NABIRKA: – Čeprav je minilo že nekaj časa, odkar je
poplava prizadela prebivalce Montreala, imamo danes POSEBNO
NABIRKO v pomoč prizadetim. Na kuverto posebne nabirke napišite
številko svoje nedeljske kuverte!, Nadškof prosi: »bodite velikodušni in
pomagajte tistim, ki jih je prizadela nezgoda.
NOVI DUHOVNIKI: – Letos bodo v Sloveniji na praznik
apostolov Petra in Pavla posvečeni le trije duhovniki: eden iz škofije
Koper (posvečenje na Sveti gori), eden iz nadškofije Ljubljana in eden
iz reda kapucinov (posvečenje teh dveh bo v ljubljanski stolni cerkvi) .
Letošnje majhno števuilo novih duhovnikov naj bo za vse nas
posebno vabilo in spodbuda k molitvi za duhovne poklice in s tem tudi

k iskrenemu življenju po veri, ki naj ustvarja razmere v katerih morejo
poklicani razumeti Božji klic in nanj pogumno odgvoriti. – Jezus je
naročil: »Prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.«
Sveti red (duhovništvo) je zakrament, po katerem se poslanstvo, ki ga je Kristus
izročil svojim apostolom, še naprej izvršuje v Cerkvi. Škof med posvečenjem moli:
»Gospod, naš Bog, usliši in izlij blagoslov Svetega Duha in moč mašništva na svojega
služabnika« in pri polganju rok na kandidata za duhovništvo moli v imenu vseh:
»Prosimo, vsemogočni Oče, podeli svojemu služabniku dostojanstvo mašništva,
obnovi v njegovem srcu Duha svetosti, od tebe podeljeno službo duhovništva naj
sprejme... Naj bo skrben sodelavec škofovskega zbora, da besede veselega oznanila
pridejo v vse kraje sveta in da vsi narodi, združeni v Kristusu, postanejo eno samo
sveto božje ljudstvo... S krstom boš ljudi pridruževali božjemu ljudstvu, v zakramentu
svete spovedi boš v imenu Kristusa in Cerkve odpuščali grehe, s svetim maziljenjem
boš krepčal bolnike, opravljali svete obrede, delili kruh življenja...
There is a promise of marriage between: Andrew D’Anna and
Melissa Horvat The marriage will be celebrated on July 1st 2017.

