Št. 21

SVETA TROJICA

27. maj 2018

1. berilo: Gospod je edini Bog v nebesih in na zemlji.
Odpev: BLAGOR NARODU, KI IMA BOGA ZA GOSPODA.
2. berilo: Prejeli smo duha posinovljenja.
Aleluja. Slava Očetu in Sinu in SVetemu Duhu. Bogu, ki je, ke je bil in
ki pride. Aleluja.
Evangelij: Jezus naroči krščevati v imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha.
----------------------------------------------------------

Moses exhorts the people to remain faithful to the one true God, so
that they may prosper and have a rich life.
God gives us the Holy Spirit, to make us God’s sons and daughters,
able to inherit the glory of God the Father.
Jesus’ final command: go out to make disciples of all nations. He
promises to be with his followers to the end of time.


SVETE MAŠE
Sobota, 6pm: + Štefan Kolarič; n. M. Kolarič
Nedelja, 8:30: ++ starši Glavač; n. M. Logar
27. 5. 10:00: + Štefan Šemen; n. E. Šemen
Poned., 6pm: + Rozina Rogan; n. druž. Rogan
Torek,
po namenu; n. Ž. F.
Sreda,
+ Rozina Rogan; n. T. Zadravec (Oak.)
Četrtek,
+ Marija; n. SL
Petek, 6pm:
++ iz druž. Hozjan; n. A. Hozjan
Sobota, far.,6pm: + Rozina Rogan; n. F. A. Rajbar
Nedelja, 8:30: + Milan Meglič; n. druž. Meglič
3. 6. 11:00: + Vera Kranjec; n. druž. V. Kranjec


TELOVO – Hvaljeno in češčeno naj vedno bo Presveto Rešnje
Telo: – Prihodnjo nedeljo bomo obhajali slovesni praznik Rešnjega
Telesa in Rešnje Krdvi ali Telovo. Kot je naša navada, bomo imeli, v
nedeljo 6. junija, na cerkveni pristavi (farmi) po maši procesijo z
Najsvetejšim. Lepo vabljeni, da bomo skupno in javno molili Jezusa v
Najsvetejšem in ga prosili varstva in blagoslova.
Procesija je javno češčenje Jezusa v Najsvtejšem. V tem češčenju
poslušamo Božjo besedo, s pesmijo in molitvijo častimo Jezusa, ga
prosimo varstva in blagoslova. Po Jezusu se zahvaljujemo Bogu Očetu
za njegovo usmiljeno ljubezen do nas ljudi.
Po maši in procesiji bo kosilo. Naj nas poveže in utrdi naša
prijateljstva skupno obhajanje svetih skrivnosti in tudi skupno uživanje
hrane.
Nedelja, 27. maj: – Danes obhajamo praznike Svete Trojice,
praznik skrivnosti Boga, ki se nam razodeva v Svetem pismu kot Oče,
Sin in Sveti Duh. O Sveti Trojici je spregovoril Jezus sam. Tako je
predstavil Boga kot Očeta, Boga Odrešenika, Sina in Boga Svetega
Duha Tolažnika in Učitelja.
Simboli, podobe nam predstavljajo Sveto Trojico: roki – Boga
Očeta, ki je naš stvarnik; trnjeva krona – Boga Sina, ki nas je odrešeil
s trpljenjem in smrtjo na križu ter nam s svojim vstajenjem odprl
nebeška vrata; golob – predstvlja Svetega Duha, ki nas vodi in s svojo
milostjo dviga v skrivnost Svete Trojice. Sveto Trojico slavimo,
kadarkoli se pokrižamo, saj izgovarjamo: V imenu Očeta in Sina in
SVetega Duha. Vsako molitev, vsako daritev svete maše začnemo v
znamenju, v imenu Svete Trojice.
ZAHVALA: – Ob smrti in pogrebu Rozine (Hozjan) Rogan se njeni
prav iskreno zahvalijo: g. župniku za obiske v času bolezni, podelitev
zakramentov; molitve v pogrebnem zavodu in pogrebno mašo; vsem,
ki ste prišli v pogrebni zavod in k pogrebni maši; hvala tudi
cerkvenim pevcem za lepo petje pri pogrebni maši; bili ste nam v
oporo. Hvala vsem, ki ste darovali za rože, za našo cerkev in za
maše!

V spomin na rajno Rozino darovali za našo cerkev: Druž. Rogan: $500.00; po
$100.00: T. Zadravec (Oak); E. Seliškar; druž. F. Horvat; druž. Štuhec & Charette;
druž. A. Glavač; J. Hozjan; S. Hozjan; M. Žakoc; s. Žakoc; druž. I. Tkalec (St. Lero.);
druž. H. Hoffmann; druž. M. Zevnik; A. Špilak; druž. Z. Madon; $60.00 druž.
Zadel; po $50.00: druž. J. Horvat (St. Leo.); Vera Horvat; druž. Anthony G.; druž.
David G.; Jennifer Glavač; druž. Š. Vučko; druž. A. Jager; M. Cameou; druž. M.
Hozjan; druž. I. Kohejk; M. Štibernik; druž.M. Matajič; ; druž. A. Liberta; T.
Kolarič; M. Terenta; T. Tkalec.; druž. J. Gabor: po $40.00: druž. I. Gabor; D.
Frank; $30.00; J. Zubolik. Iskren Bog povrni za vaš dar!

Centralna kurjava: – Minuli teden je bila inštalirana nova peč
centralne kurjave za cerkev in ostale skupne prostore. Peč in delo stane
16 tisoč dolarjev. Ta izdatek je precej visok. Zamenjava peči je bila
potrebna, bila je dotrajana. Zato se obračamo s prošnjo, da bi darovali
posebej v ta namen. Vsak dar bo sprejet s hvaležnsotjo! – Cerkveni
odbor
Z mesecem junijem se prične poletni urnik maš ob nedeljah. V
poletnih mesecih v cerkvi ne bo maše ob sobotah zvečer, ob nedeljah
bo maša ob 8:30 dopoldan, druga nedeljska maša bo ob 11 uri
na pristavi (farmi).

