Št. 29

15. NAVADNA NEDELJA

16. julij 2017

1. berilo: Božja beseda je učinkovita kakor dež.
Odpev: SEME JE PADLO V DOBRO ZEMLJO.
2. berilo: Stvarstvo pričakuje razodetja.
ALELUJA. Seme je Božja beseda, sejalec pa je Kristus. Kdor ga
najde, bo živel vekomaj. ALELUJA.
Evangelij: Sejalec je šel sejat.
----------------------------------------------------------

God’s word succeeds in what it is sent to do.
We ourselves and the whole of creation retain the hope of freedom
and glory.
Christ, the Word of God, the seed of the sower, produces an
astonishing crop.


SVETE MAŠE
Sobota, 5pm:
Nedelja, 8:30:
16, 7. 11:00:
Poned., 6pm:
Torek,
Sreda,
Četrtek
Petek, 6pm:
Sobota, 8:30:
Nedelja, 8:30:
23, 7. 11:00:

+ Vera Horvat; n. druž. S. Horvat
+ Bronco Balažic; n. druž. I. Glavač
+ Viljem, Regina Ficko; n. M. Zver
++ Štefan Prša; n. Prša-Štibernik
++ člani cerkvenega odbora
++ iz druž. I. Horvat; n. druž. J. Gabor
+ Jože Slosel; n. J. M.
+ Regina Ficko; n. druž. J. Pelcar
+ Julka Merhar; n. C. Rabzel
++ iz druž. Štemberger; n. M. Logar
+ Avgust Žalik; n. G. Žalik
++ Anton, Marija Ritlop; n. druž. M. Ritlop
++ iz druž. Horvat; n. druž. J. Horvat



SLOVENSKI DAN: – Slovenska skupnost sv. Vladimirja v
Montrealu je obhajal prvi Slovenski dan v nedeljo, 2. julija 1967. Danes
smo se torej že petdesetič zbrali za Slovenski dan.
Nedelja, 16. Julij - danes obhajamo Slovenski dan na cerkveni
pristavi pri L'Epiphanie. Slovenski dan je tradicionalno poletno
praznovanje. 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 začne že v soboto: dopoldan »carnival«
za otroke; popoldan tekmovanja v odbojki – za pokal Slovenskega dne,
zvečer ob 5 uri maša in po maši zaključek tekmovanja v odbojki.
Slavje v nedeljo: sveta maša ob 11 uri, po maši kosilo in okrog 1:30 se
začne kulturni program. Programu sledi piknik ob zvokih domače
glasbe. Naj bo Slovenski dan vam vsem v veselje in priložnost za
prijateljska srečanja!
- Tombola – Popoldan med piknikom bo tombola! Med piknikom vas
bodo obiskali prodajalci listkov za tombolo. Kupitre jih! Več jih boste
kupili, več možnosti boste imeli ta dobotke.
Nedelja, 16. julij: – Jezus je večna Božja beseda. Ko častimo
Jezusovo učlovečenje, molimo, da je BESEDA postala meso, to
pomeni: Beseda je postala človek. Jezus, ki je večni in pravi Bog, je
postal človek, da nam je prinesel nauk sprave in za nas opravil Bogu
spravno daritev. Po daritvi pri zadnji večerji in na naših oltarjih je
Jezus, ki je Božja beseda, ostal med nami po milosti in po njej prebiva
med nami in v naših srcih.
Jezus v priliki o sejavcu in semenu spregovori o svoji besedi, o svojem
nauku, ki nam ga podaja kot pomoč, da bi hodili po pravi poti vere in
verskega življenja ter obrodili v dobroti in ljmubezni vreden sad za
večno življenje. Božja beseda prihaja k nam, ko beremo ali poslušamo
Sveto pismo. Odlomki Svetega pisma so sestavni deli tako o bhajanja
daritve svete maše kot tudi obhajanja zakramentov. Božja beseda nas
uči, nas spodbuja k veri in zaupanju, govori pa nam tudi o pomenu
svetih skrivnosti, ki jih obhajamo.
»Zelo težko je dajati Jezusa ljudem, če ga nimamo v svojih srcih. Vsi
naj bi postali nosilci Božje ljubezni. A da bi to zmogli, moramo poglobiti
svoje življenje ljubezni, molitve in žrtvovanja. V današnji svet moramo

prinašati mir, ljubezen in sočutje. Ne potrebujemo pušk in bomb za to
delo. Potrebujemo globoko ljubezen, globoko edinost s Kristusom, da
bi bili sposobni podarjati ga drugim.
Sočutje in ljubezen morata rasti od znotraj, iz naše edinosti s
Kristusom. In naraven sad te edinosti je ljubezen do družine, do
sosedov, do ubogih.« - sv. Terezija iz Kalkute
Druž. S. Horvat in D'Anna sta ob poroki Andrew D'Anna in Melisse Horvat
sta namesto nabirke darovali za našo cerkev $500.00. Bog povrni za dar!
POZDRAV in DOBROŠLI: – Vsem gostom prav prisrčen pozdrav,
posebej še gostom iz Ontaria: Ottawa, Toronto, Hamilton. Želimo vam
povedati, da smo veseli srečanja z vami in smo vam hvaležni za obisk.
Bog vas živi!
There is a promise of marriage between: Jason Grocholski and
Rozina Maria Rogan The marriage will be celebrated on July 29th 2017.

