Št. 43

29. NAV. NEDELJA

22. oktober, 2017

1. berilo: Bog rešuje po ljudeh.
Odpev: PRIZNAJTE GOSPODU MOČ IN SLAVO.
2. berilo: Delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja.
ALELUJA. Žarite na svetu kakor zvezde! Držite se beside življenja.
ALELUJA.
Evangelij: Dajte cesarju cesarjevo in Bogu Božje.
----------------------------------------------------------

The Lord chooses Cyrus, a pagan and king, to do his work.
St Paul the apostle beging his letter with thanks to God for the
community he is writing to.
The Pharisees try to trap Jesus with a trick question.


SVETE MAŠE
Sobota, 6pm: + Franc Bazika; n. A. Špilak
Nedelja, 8:30: ++ iz druž. Matjašec in v zahvalo; n. druž. M. Horvat
22. 10. 10:00: + + iz druž. Slosel; n. druž.M. Zevnik
Poned.,
+ Regina Hozjan; n. druž. M. Štuhec
Torek, 8am:
++ Anton; Avgust; n. M. Stibernik
Sreda,
+ Alojz Kovač; n. T.Zadravec (Oak)
Četrtek
Petek, 6pm:
+ Miro Skrlj; n. druž. Škrlj
Sobota, 8:30: + Franc Bazika; n. druž. J. Gabor
6pm: + Ernest Radašič; n. druž. J. Pelcar
Nedelja, 8:30: ++ iz druž. Kramberger; n. E. Kramberger
29. 10. 10:00: + Štefan Šemen; n. S. Šemen


MISIJONSKA NEDELJA: – Danšnja nedelja je misijosnak
nedelja. Na misijonsko nedeljo nas Cerkev leto za letom vabi in
spodbuja k odgovornemu in zavzetemu krščanskemu življenju. Iz naše
pripadnosti Kristusu in njegovi Cerkvi izhaja dolžnost delati za rast
Božjega kraljestva na zemlji, za širjenje Evangelija. To dolžnost
izpolnjujemo z molitvijo za misijoanrje in z materialno pomočjo. Zato
imamo vsako leto posebno nabirko, da morete z darom pomagati
misijonarjem tako z molitvijo in darom ter izpolniti svojo krščansko
dolžnost pri širjenju evangelija. Today, on World Mission Sunday, along with
Catholics throughout the world, we are called to offer our prayers and generous
financial support, through the Propagation of the Faith, for the worldwide mission of
Jesus. Your gift on World Mission Sunday helps:
Nedelja, 22. oktober: – Farizeji so pogosto prišli k Jezusu s
vprašanji, da bi ga ujeli v besedi in ga tožili verskemu vodstvu in
svetnim vladarjem, Vprašli so ga namečm ali naj plačujejo davek ali ne.
Jezus se ni dal ujeti, ampak jim je mirno odgovoril, da imajo dolžnosti
do oblasti kot državljani in do Boga kot verni in člani božjega ljudstva.
Dolžnosti do države nam določajo civilni zagoni, za ispolnjevanje pa
skrbijo razne državne službe s sodišči. Naš odnos do Boga in naše
krščanske dolžnosti pa so določene drugače kot državne. Bog nam je
dal razum in svobodno voljo, da bi se lažje, svobodno, odgovorno in
prav odločali. Jezus je rekel, da je naša velika in pomembna dolžnost,
da damo Bogu, kar je Božjega, to je, slavo, čast in zahvalo.
DOLG ČAS PRI MAŠI – KAKO GA PREMAGATI – Le ena ura na teden; 167 proti
1 - Ne pozabite, da je evharistija zahvaljevanje, in če greste v cerkev le ob nedeljah,
potem Bogu svojo polno pozornost namenjate le eno uro, morda še manj. Preostalih
167 ur v tednu vam Bog podarja in vam ni prav nič v napoto. Kakšna velikodušnost!
Vprašajte se, koliko dobrega ste že prejeli od Gospoda. Ali se ne spodobi in je
pravično, da vsaj eno uro na teden z vsem srcem slavimo svojega Stvarnika?
KOLINE – TOMBOLA - MARTINOVANJE – V soboto, 11.
novembra cerkveni odbor naše župnije prireja in vabi na KOLINE,
MARTINOVANJE s TOMBOLO. Vstopnice so v prodaji, dobite jih pri

odbornikih in v župnijski pisarni. Prosim, kupite vstopnice čimprej in
ob nakupu rezervirajte mizo – pokličite Rozino Rogan, tel.: 514-2766504. S pravočasnim nakupom vstopnice in rezervacijo mize olajšate
delo in pomagate v pripravah na to prireditev. Ob tem pa še ena
prošnja: Da bo tombola uspešna in v veselje mnogih, se priporočamo
za darove, ne reciklinirane. Dar za tombolo, ki bi ga bili sami veseli,
oddajte v pisarni ali kateremu od odbornikov. Vsak lep in vreden dar
bo s hvaležnostjo sprejet. Ne nastavljajte darove kje pri vratih!
“Prizadevajmo si vsak dan po svojem stanu pošteno in prav
krščansko živeti, kakor so naši predniki živeli. Slovenci so bili od
nekdaj dobrega, usmiljenega srca, pridni delavci, krivico komu storiti
jih je bilo strah. Pokažimo tudi mi, da smo poštenih očetov sinovi.” –
blaženi Anton M. Slomšek

