
 

Št. 27     13. NAVADNA  NEDELJA       2. julij 2017 
 

1. berilo: Božji mož je dobrodošel.  
Odpev: GOSPODOVE MILOSTI BOM NA VEKE OPEVAL. 
2. berilo: V krstu umiramo, da bi v Kristusu zaživeli. 
ALELUJA. Vi ste izvoljeni rod, svet narod, oznanjajte slavna dela 
tistega, ki je luč sveta. ALELUJA. 
Evangelij: Kdor ne sprejme svojega križa, ni vreden Kristusa. 

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

In response to a couple who generouslz provide him with food and 
lodging, the prophet Elisha promises, they will soon have the son they 
longed for. 
In baptism we joined Christ in his death, and so we will join him in his 

risen life and be alive in him for ever. 
Following Jesus means taking up the cross, a reward awaits those 

who welcome his disciples. 
 
                                      
 

SVETE MAŠE 

 
Nedelja, 8:30: + Ana. John, Steve; n. druž. J. Magyar 
2, 7.    11:00: + Boris Madon; n. druž. Hoffmann:   
Poned.,  v dober namen; n. druž. I. Horvat  
Torek,: ++ iz druž. J. J., n. M.   
Sreda,  + Rev. Andrej Prebil 
Četrtek + Rev. Jožef Časl  
Petek, 6pm: ++ starši Horvat; n. M. Logar  
Sobota, 8:30: + Regina Ficko; n. druž. Ficko-Slee 
Nedelja, 8:30: ++ iz druž. Horvat; n. druž. M. Horvat 
9, 7.    11:00: ++ starši Horvat; n. druž. R. Horvat  
 

                                      
 



Počitnice – dupust: – Počitnice (dopust) so namenjene radosti, 
veselju, sprostitvi, razbremenitvi telesa, duha in duše. Počitnice in 
dopusti je čas za razmišljanje o življenju, in delu, o željah, načrtih in 
ciljih. Počitnice so blagoslov za otroke in starše. 

 Človek, narava in Bog naj bodo tudi v počitniških dneh v naših 
mislih in srcih, besedah in dejanjih. Poskrbimo za mir in tišino, 
vzemimo si čas za molitev in premišljevanje. Med pomembne 
spremljevalce na počitnice spada: duševni mir, ki ga prinaša vsakdanje 
srečanje z Bogom v molitvi Mir si človek pridobi tudi z deli ljubezni, s 
sočutjem in razumevanjem samega sebe, sočloveka in narave.  

 
Nedelja, 2.  julij: – Ko nas Jezus vabi, naj hodimo za njim, nam 

tudi pove, da pomeni hoditi za njim, se odpovedati in sprejeti križ. Križ 
imenujemo v našem žovljenju vse, kar je težko in neprijetno. Križ je 
znamenje odrešenja, je pa tudi znamenje trpljenja in odpovedi. 

Jezus tudi pove, da moramo sprejeti njegovo besedo, njegove 
glasnike, ki jih pošilja Cerkev, da nadaljujejo poslanstvo apostolov in 
delijo milosti zakramentov, ki jih je Jezus dal Cerkvi v našo pomoč. 

Jezus nauk nas uči, kako naj živimo, da bomo hodili po poti vere, da 
bo naše življenje všečnp Bogu in bližnjim v pomoč in dobro ter tako 
nam za zveličanje. Hoja za Jezusom, čeprav je kdaj naporna, nas vodi k 
veselju, sreči in prijateljstvu sedaj in polnosti življenja v srečni večnosti. 

 
SLOVENSKI DAN: – V nedeljo, 16. julija bomo obhajali Slovenski  

dan  na cerkveni  pristavi pri L'Epiphanie. Slovenski dan  je praznik 
naših narodnih korenin, praznik našega naroda, praznik naše kulture 
in naše zgodovine. Slovenski dan  je  tudi praznik pripadnosti  
slovenski in župnijski  skupnosti v Montrealu.  

Potek praznovanja: Slavje se bo pričelo že v soboto. Dopoldan se 
začne  »carnival« za otroke; popoldan bodo tekmovanja v odbojki – za 
pokal Slovenskega dne.  Zvečer bo ob 5 uri maša in po maši zaključek 
tekmovanja v odbojki.  

V nedeljo bo sveta maša ob 11 uri, po maši kosilo in okrog 1:30 se 
začne kulturni program.  Programu  sledi piknik ob zvokih domače 
glasbe. Pridite! Povabite prijatelje in znance! Več nas bo, lepše  in 
prijetnejšebo! 



- Priporočamo se za darove za tombolo. Za vašo pomoč se vam 
zahvalimo že vnaprej. - Tombola – Popoldan na sam Slovenski dan bo 
tombola, zato prosimo za darove za dobitke.  Ko pripravljate dar za 
dobitek, pomislite, če bi ga bili vi sami veseli. – Priporočamo se tudi za 
pecivo, prinesite ga, ko pridete na Slovenski dan! 

 
ZAHVALA: –  Ob smrti in pogrebu Regine Ficko se družina Ficko s 

sorodniki iskreno zahvali: g. župniku za obiske in podelitev 
zakramentov,  za molitve v pogrebnem zavodu in pogrebno mašo; 
vsem, ki ste prišli v pogrebni zavod in k pogrebni maši, vaša 
navzočnost nam je veliko pomenila. Hvala tudi organistu F. Roganu 
in pevcem za lepo petje pri pogrebni maši. Hvala  vsem, ki ste 
darovali za rože, za našo cerkev in za maše! – V spomin na rajno 
Regino Ficko so darovali za našo cerkev: $350.00: druž. Ficko Anita in 
Ryan; $100.00: druž. J. Pelcar; po $50.00: druž. Žakoc; druž. M. F. 
Horvat; E. Seliškar. Bog povrni za dar! 

 
There is a promise of marriage between: Jason Grocholski and 

Rozina Maria Rogan  The marriage will be celebrated on July 29th 2017. 
 
 


