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23. NAV. NEDELJA

10. september, 2017

1. berilo: Prerok je Bogu odgovoren za grešnike.
Odpev: DANES NE ZAKRKNITE SVOJIH SRC.
2. berilo: Ljubezen je izpolnitev postave.
ALELUJA. Bog je v Kristusu Jezusu spravil svet s seboj, nam pa je
zaupal besedo sprave. ALELUJA.
Evangelij: Brata je treba klicati k spreobrnitvi.
----------------------------------------------------------

Prophet Ezekiel speaks in God’s name to those who are wicked so
that they may repent.
Love is the answer to every one of our commandmnets.
If your brother listens to you then you have won him back.


SVETE MAŠE
Nedelja, 8:30:
10. 9. 12:00:
Poned., 6pm:
Torek, :
Sreda,
Četrtek, 6pm:
Petek, 6pm:
Sobota, 8:30:
6pm:
Nedelja, 8:30:
17. 9. 11:00:

+ Milan Meglič; n. druž. Meglič
++ Jožef, Rozalija Časar; n. druž. J. Seliškar:
+ Regina Hozjan; n. J. Hozjan
+ Olga Horvat; n. E. Horvat
+ Rev. Alojz Gajšek; n. J.
++ iz druž Hozjan; n. A. Hozjan
za zdravje; n. druž. M. Balažic
++ Jožef, Joseph Zver; n. M. Zver
+ Franc Bazika; n. A. Špilak
++ iz druž. Marič; n. druž. M. Ritlop
++ starši Horvat; n. druž. A. Glavač



DOLG ČAS PRI MAŠI – KAKO GA PREMAGATI?: - Mati
Cerkev želi prav tebe - Mladi so mi že večkrat dejali, da se čutijo bolj
povezani z evharistijo, če imajo pri maši kakšno zadolžitev. Na voljo je

veliko možnosti: petje na koru, branje beril, zbiranje prostovoljnih
darov, ministriranje, ali pa krašenje cerkve. Če se vključite v eno izmed
teh skupin, se bo vaša pozornost usmerila na dogajanje v cerkvi, bolj
boste pozorni in osebno vpleteni. Pripadnost kakšni izmed naštetih
skupin ima številne pozitivne učinke tako na vaše osebno kot tudi
družabno življenje.
Nedelja, 10. september: – V današnjem evangeliju nam Jezus
govori o odpuščanju in spravi. Sprava ali odpuščanje je ena
pomembnih prošenj v molitvi Oče naš.
Danes se veliko govori o priznanju krivde in krivice, o poravnavi in
spravi, o odpuščanju. Sprave in resničnega odpuščanja ni, če ni
iskrenega priznanja in pripravljenosti narediti korak v pravo smer.
Za nas katoličane je sprava in odpuščanje povezano in vključeno v
največji zapovedi, v zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega. Kljub
pogostemu govorjenju o krivicah in popravi krivic v današjem svetu in
javnem življenju, pa zakrament, ki to najbolje uresničuje, ni prav
razumljen in je potisnjem vedno bolj v ozadje mnogih, ki se imajo za
verne. Jezus nam je ta zakrament podaril na dan vstajenja, da bi mi
mogli vstati in vstajati iz krivde in zaživeti bolj polno življenje.
Romanje je lepa priložnost, vabilo in spodbuda, da prejmemo
zakrament sprave in naredimo korak k Bogu, ki je dober in usmiljen
Oče.
ŽUPNIJSKO ROMANJE: – Danes, 10. septembra, imamo
župnijsko romanje; pred mašo priložnost za spoved, ob 12 uri maša v
romarskem svetišču Srca Jezusovega, - 3650 Boul.de la
Rousseliere . Namen romanja je poživitev vere in pripadnsoti
Kristusu in njegovi Cerkvi!
ZAHVALA: – Ob smrti in pogrebu Alojza Kovača se njegovi
iskreno zahvalijo: g. župniku za molitve v pogrebnem zavodu in
pogrebno mašo; vsem, ki ste prišli v pogrebni zavod in k pogrebni
maši, bili ste nam v oporo. Hvala tudi organistu F. Roganu in pevcen
za lepo petje pri maši. Hvala vsem, ki ste darovali za rože, za našo

cerkev in za maše! – V spomin na rajnega Alojza Kovača so darovali za
našo cerkev: druž. A. Kovač: $400.00; druž. M. Ferenčak: $200.00;
druž. M. Ritlop $50.00. Bog povrni za vaš dar!
● V spomin na Franca Bažika darovala $100.00 Ana Špilak. Bog
povrni za dar in spomin!
MARATON: – Tudi letos bo 24. septembra potekal marat on po
montrealskih ulicah. Tako bo v nedeljo 24. septembra težje priti v
cerkev. Zaradi tega bo nedeljska maša v soboto zvečer ob 6 uri, v
nedeljo 24. septembra ne bo maše v naši cerkvi! Z oktobrom bosta ob
nedeljah maši v cerkvi ob 8:30 in 10. uri.
Naredimo naša srca krotka in ponižna. – Prosimo Marijo, da napravi naše srce
“krotko in ponižno”, kakor je bilo srce njenega sina. Jezusovo srce se je izoblikovalo od
nje in v njej. Ponižnosti se učimo s tem, da vedro prejmemo ponižanje in
nerazumevanje. Bili smo ustvarjeni za večje stvari. Zakaj se uklanjamo rečem, ki bodo
umazale lepoto načih src? Koliko se moremo naučiti od naše Gospe, presvete Device!
Recite naši Gospe, naj posreduje pri Jezusu za nas: Vina nimajo, vina ponižnosti in
krotkosti, prijaznosti in ljubezni. – sv. Terezija iz Kalkute

