
 
Št. 36             22. NAV. NEDELJA             3. september, 2017 
 
1. berilo: Božja beseda preroku ne da miru.  
Odpev: MOJ BOG, MOJO DUŠU ŽEJA PO TEBI. 
2. berilo: Tudi telesno življenje naj bo daritev. 
ALELUJA. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa naj razsvetli ioči 
našega srca, da bi vedeli, v kakšno upanje nas je poklical. ALELUJA. 
Evangelij: Hoja za Kristusom zahteva odpoved. 

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

Jeremiah has been overpowered by God’s word and can find no rest 
unless he proclaims it. 
Paul reminds us that our minds can be renewed by Christ and we 

can look at the world in a new way. 
Jesus emphasises the centrality of the cross in his own life and in 

ours. 
 

                                      
 

SVETE MAŠE 

 
Nedelja, 8:30: za člane Baragovega društva 
 + Jožef Lebar, obl.; n. M. Lebar 
3. 9.    11:00: ++ Oton, Rozina Glavač; n. druž. I. Glavač  
 v zahvalo in dobrotnike   
Poned.,  po namenu  
Torek, 6pm: po namenu   
Sreda,  po namenu 
Četrtek ++ Martin, Marija Maučec, obl.; n. T. Kolarič 
Petek, 6pm:  + Jožef Špilak, obl,; n. A. Špilak  
Sobota, 8:30: ++ iz druž. Prša; n. druž. T. Štibernik  
Nedelja, 8:30: + Milan Meglič; n. druž. Meglič 
10. 9.    12:00: ++ Jožef, Rozalija Časar; n. druž. J. Seliškar  
 

                                      
 



ŽUPNIJSKO ROMANJE: – Prihodnjo  nedeljo, 10. septembra,  
bo naše župnijsko romanje; maša bo ob 12 uri, pred mašo priložnost za 
spoved. Spoved lahko opravite že pred romanjem. – Romali bomo v 
svetišče Srca Jezusovega, - 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, 3.  september: – Po Petrovi izpovedi vere, kar smo 

slišali minulo nedeljo, je Jezus napovedal svoje trpljenje in smrt. Spet 
se je Peter oglasil in Jezusu govoril, da se to ne sme zgoditi. Jezus ga ni 
pohvalil, ampak grajal, ker je mislil le po človeško. Preroške napovedi o 
Jezusovem trpljenju in smrti mu še niso bile razumljive. 

Nato je Jezus povedal, da je hoja za njim, ki vodi v večno življenje, 
povezana z odpovedjo, s križem. Če križa ne sprejmemo, ne moremo 
hoditi za Jezusom, Križ je življenja luč in nebeški ključ, nas pouči naša 
cerkvena pesem. Druga pesem pa nas vabi, naj le za Jezusom hodimo. 
Hoditi za Jezusom pomeni posnemati ga v dobroti, ljubezni in 
usmiljenju. 

 
OBISK – Danes je med nami g. Pavle Novak CM, vizitator 

(provincial) Slovebske province Misijonske družbe, lazaristov. 
Dobrodošli med name!  

 
DOLG ČAS PRI MAŠI – KAKO GA PREMAGATI?: -  Priti 

dovolj zgodaj - Če v cerkev pridete najmanj deset minut pred začetkom 
maše, bodo stvari povsem drugačne. Imeli boste čas, da se »izklopite« 
iz hitrega življenjskega ritma, iz katerega ste prihiteli v svetišče. Če 
imate vse svoje glavne obveznosti ves čas v glavi, se gotovo ne 
morete zbrati, in ker je besedno bogoslužje na začetku maše, boste v 
mislih odtavali in boste občutno manj »pri srvari«. Čas pred mašo 
izkoristite za to, da pokleknete pred Bogom in se z Njim iz srca 
pogovorite. Darujte mu vse svoje veselje in vse izzive, s katerimi se 



soočate, in spoznali boste, da se Bog med sveto evharistijo pogovarja 
z vami. 

 
GODOVI in PRAZNIKI: – V mesevu septembru se spominjamo: 

2. sept.: bl. Ludvik Jožef, Janez Henrik in Peter Renat; 5. sept.: sv. mati 
Terezija iz Kalkte; 8. sept.: rojstvo Device Marije, mali šmaren; 9. Sept.: 
sv. Peter Klaver; 11. sept.: sv. Janez Gabriejel Perboyre; 12. sept.: 
Marijino ime; 13. sept.: sv. Janez Zlatousti; 14. sept.: Povišanje sv. 
križa; 15. sept. Žalostna Božja Mati; 16. sept.: sv. Kornelij in Ciprijan; 
19. sept.; sv. Januarij;  20. sept.: sv. Andrej Kim in drugi korejski 
mučenci; 21. sept.: sv. Matej, apostol in evangelist; 23. sept.: sv. Pij iz 
Pietrelcine: 24. sept.: bl. Anton Martin Slomšek; 26. sept.: sv. Kozma in 
Damijan; 27. sept.: sv. Vincencij Pavelski, ustanovitelj Misijonske 
družbe; 29. sept.: sv. nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael: 30. sept.: sv. 
Hieronim. 

 
● V spomin na rajno Evfemijo Apatič darovali za našo cerkev: druž. 

F. Tkalec: $200.00; po $100.00: K. Tkalec; Gerald Levy; po $50,00: 
druž. J. Horvat (Bros); A. Rupnik; A. A. Belanger-F.. Bog povrni za dar 
in blag spomin! 

● ● Dar za cerkev: druž. M. Balažic $100.00; M.Z.: $40.00. Bog 
povrni! 

 
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 masa ob 
nedeljah še na pristavi (farmi). 
 


