
 
Št. 35             21. NAV. NEDELJA             27. avgust, 2017 
 

1. berilo: Bog izroča ključe Davidove hiše.  
Odpev: GOSPOD, TVOJA DOBROTA TRAJA NA VEKE. 
2. berilo: Iz njega, po njem in zanj je vse. 
ALELUJA. Ti si Peter, Skala, in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev 
in peklenska vrata je ne bodo premagala. ALELUJA. 
Evangelij: Jezus obljubi Petru ključe kraljestva. 

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

A peg to hund on, a throne to sit on. Often the most important people 
in God’s eyes seem the most abused. 
We don’t need to know the mind of God. We just need to know that 

we are coming to God. 
 When st Peter proclaims Jesus as the Christ. He speaks both for 

humanity and anout humanity. Jesus is the meaning of the human 
race. 
 

                                      
 

SVETE MAŠE 

 
Nedelja, 8:30: + Vera Kranjec, obl.; n. druž. V, Kranjec 
27. 8.    11:00: + Stanko Glavač; n. M. Glavač:   
Poned., 6.30pm:  + Albert; Jože: obl.; n. V. Frank.   
Torek, 8am: + Marija Zver(Zadravec); n. P. R. Zver   
Sreda, 8am: ++ Anton, Avgust Š., n. M. Štibernik 
Četrtek  
Petek, 6pm:  + Vera Kranjec; n. druž. J. Nerad  
Sobota, 8:30: ++ Kolenko – Zadravec; n. M. Zadravec 
 + Marija Zver(Zadravec); n. M. Zadravwec 
Nedelja, 8:30: za člane Baragovega druđtva 
 + Jožef Lebar, obl.; n. M. Lebar 
3. 9.    11:00: ++ Oton, Rozina Glavač; n. druž. I. Glavač  
 

                                      
 



ŽUPNIJSKO ROMANJE: – Letos bo naše župninsjo romanje  v 
nedeljo, 10. Septembra, maša bo ob 12 uri, pred mašo priložnost za 
spoved. Spoved lahko opravite že pred romanjem. – Romali bomo v 
Svetišče Srca Jezu-sovega, - 3650 Boul. de la Rousseliere,  kamor 
smo romali lani! – Kuverto z vašim darom za nabirko za nedeljo 10. 
septembra oddajte v nedeljo pred romanjem ali po romanju. Nabirka 
na romanju je za romarsko svetišče. 
 

Nedelja, 27.  avgust: – Učenci so spremljali Jezus, ko je hodil iz 
kraja v kraj, oznanjal evangelij kraljestva in ozdravljal vsaktere bolezni 
med ljudstvom, Tako so bili priče mnogih čudežev in tudi slišali 
Jezusov nauk. Evangelisti pa pove, da jih je Jezus tudi posebej učil. 
Tako jih je pripravljal na prihodnje poslanstvo. 

Minulo nedeljo smo slišali o trdni in zaupni veri v Jezusa. Danes pa 
smo slišali, kako je Peter izpovedal vero v Jezusa. Jezus je povedal, da 
je trdna in močna vera Božji dar. Na trdni in močni veri raste Cerkev. 
Petru pa je zaradi vere Jezus zaupal vodstveno službo v Cerkvi, in po 
njem njegovim naslednikom. Ključi so simbolično znamenje zaupanja 
in dolžnosti ter odgovornosti tudi v svetu. Posebno čast izkažejo 
nekomu, ko mu izročijo ključ mesta. Ponekod novemu župniku izroči 
škof ključ cerkve in s tem odgovornsot za versko življenje v župniji. 

 
ZAHVALA: – Druž. Bazika – Gjuran se ob smrti in pogrebu Franca 

(Feri) Bazika iskreno zahvali vsem, ki ste se prišli poslovit od njega, 
tako g. župniku za molitve intolažilne beside kot tudi vsem vam dragi 
sorodniki in prijatelji, Vaša navzočnost in beside sožalja so nam veliko 
pomenile, - V spomin na rajnega Franca Bazika so darovali za našo cerkev:  Ana 
Bazika; $300.00; druž. P. A. Kustec: $500.00; druž. Balaško – Poisson: $250.00; 
po $100.00: M. Jerebic; druž. A. Tratnjek; druž. J. Gonc; T. Vučko; druž. J. A. 
Hozjan; $80.00 druž. S. M. Horvat;  po $50.00:  druž. Z. Hozjan; druž. I. 
Kleiderman;  M. Terninovec; M. Prša; druž. J. Jerebic: 2 maši. Bog povrni za dar in 
spomin!  

  
ZAHVALA: – Družina Apatič s sorodniki se ob smrti drage 

Eufemije Apatič iskreno zahvalijo: g. župniku za molitve in porebbno 
mašo, organist Francu Roganu in pevcem za petje pri maši  ter vsem 



vam, ki ste prišli v pogrebni zavod in k pogrebni maši poslovit se od 
nam drage mame in stare mame. V spomin na rajno Evfemijo so darovali za 
našo cerkev: po $50.00: druž. M . Apatič; V. Horvat; druž. A. Tratnjek; T. Zadravec 
(Oak); druž. I. Tkalec (Lacor.);A. Špilak; M. Gerič; $100.00: T. Tkalec;  $250.00: 
Maria G.; $25.00: L.C. Bog povrni za dar in spomin!  

 
MARATON:  – Tudi letos bo 24. septembra potekal marathon po 

montrealskih ulicah. Tako bo to nedeljo težje priti do cerkve. Zaradi 
tega bo nedeljska masa v soboto zvečer ob 6 uri, v nedeljo 24. 
septembra ne bo maše v cerkvi! V mesecu septembru bo v cerkvi samo 
ena masa ob nedeljah, druga  pa na pristavi (farmi). 


