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26. NAV. NEDELJA

30. september, 2018

1. berilo: Bog nam daje svojega duha.
Odpev: GOSPODOVI UKAZI SO PRAVI.
2. berilo: Preperelo bogastvo človeka obtežuje.
Aleluja. Gospod, tvoja beseda je tesnica, posveti nas v resnici.
Aleluja.
Evangelij: Sprejemajmo vse, ki niso proti nam.
----------------------------------------------------------

Joshua’s misplaced zeal manifests itself in jealousy of others who
prophesy without permissions. Moses says he wishes all God’s people
could prophesy.
“An aswer for the rich,” says James in his letter. Those he seems to
have in mind are those who are focused on themselves and what they
have earned.
There is no room for jealousy in discipleship. Those who follow Jesus
are called to recognkise the giftedness of others.


SVETE MAŠE
Sobota, 6pm: + Ernest, Cecilija Radešič; n. druž. J. Pelcar
Nedelja, 8:30: + Avgust Žalik; n. G. Žalik
30. 9. 11:00: ++ Oton, Rozina Glavač; n. druž. I. Glavač
Poned.,
++ iz druž. Kožuh; n. druž. A. Starič
Torek,
++ iz druž. Merhar; n. F. Rabzel
Sreda,
++ iz druž. Rabzel; n. F. Rabzel
Četrtek,
++ iz druž. Starič; n. druž. A. Starič
Petek, 6pm:
+ Štefan Balažic, obl.; n. T. Balažic
Sobota, 8:30am:
+ Slavi Horvat; n. A. Horvat
6pm: + Rozina Novak; n. druž. Balažic
Nedelja, 8:30: ++ iz druž. Rogan; n. druž. F. Rogan
7. 10. 10:00: + Jožef Balažic; n. druž. J. Magyar

farmam 4pm: v zahvalo in za dobrotnike


POSEBNA NABIRKA: – Danes, v nedeljo, 30.
septembra, imamo posebno nabirko ZA POTREBE
CERKVE V KANADI. Vodstvo Conference katoliških
škofov Kanade trka na srca vernih in vseh ljudi dobre
volje. Res je, potrebe so povsod vedno večje, zato tudi veliko prošenj.
Že leta je proti koncu meseca septembra posebna nabirka, ko škofje po
celi Kanadi prosijo verne, da bi darovali in tako po svojih močeh
pomagala, da bo mogla Cerkev v Kanadi opravljati dobredelna dela in
širiti božjo besedo tudi v odločnih in oddaljenih prdelih dežele,
predvsem na severu Kanade. Za nabirko imate posebne kuverte.
Nedelja, 30. september: – V današnjem evangeliju Jezus
nadaljuje s poukom, kako pomembno je, da ga poslušamo, saj je on naš
pravi učitelj. Pove nam tudi, da je vsako dobro delo tisto dejanje, ki
kaže na božjo dobroto. Nikogar naj ne sosimo ali obsojamo.
Opomni nas tudi, da moramo živeti svojo vero v iskrenosti. Rekli bi
lahko, da nas opomni, naj bomo zvesti krstnim obljubam, da ne bomo
kvarili podobe Boga, ki je dobrota, ljubezen in usmiljenje.
In da bi ohranili zvestobo, moramo biti pripravljeni na odpoved, celo
na izgubo dobrin. Vse, kar bi nas vodilo vstran od Boga in njegove
dobrote in ljubezni, moramo odpraviti odstraniti, le tako bo naše srce
odprto za božjo milost in bomo obvarovani večne pogube.
OKTOBER – KRALJICA ROŽNEGA VENCA: – Pred nami je
mesec oktober, ko smo povabljeni k redni molitvi rožnega venca.
Pesem nas vabi in govori: »Je človek star že ali mlad, naj rožni venec
moli rad... Če rožni ven'c bož molil rad, dobil boš milost vsakikrat.
Marija te ljubila bo, sprosila sveto ti nebo.« Milost nam je za zveličanje
nujno potrebna, nas uči katekizem.
Ko molimo rožni venec premišljujemo skrivnosti Jezusovega
življenja, pa tudi Marijinega. Te skrivnosti nam govorijo o neskončni
božji ljubezni, ki se sklanja k nam in nam pomaga na poti vere, na poti
našega življenja, v naši hoji za Jezusom.

ZAHVALNA NEDELJA: – Prihodnja nedelja je zahvalna. Leto za
letom na jesen, v začetku meseca oktobra se k Bogu obračamo s
posebno zahvalo. Jesen, pridelki polja in vrta nam govorijo o
delavnosti in podjetnosti človeka pa tudi o Božjem blagoslovu in
dobroti. Naj bo zahvalna nedelja in zahvalni dan res naša zahvala Bogu
in ne le proslavljanje ob polni mizi.
NOVO VEROUČNO LETO – Z veroukom, s pripravo otrok na
prvo spoved in prvo obhajilo ter na sveto birmo začeli v soboto po
zahvalni nedelji, 13. oktobra ob 9 uri zjutraj. – »Starši so prvi
odgovorni za vzgojo svojih otrok in prvi oznanjevalci vere. Starši
imajo dolžnost ljubiti in spoštovati otroke kot osebe in jot božje
otroke.. Prav posebej imajo (starši) poslanstvo vgajati otroke v
krščanski veri.«
Catechism classes, preparation for first confession and first
communion and also for confirmation wil begin on Saturday after
Thanksgiving, October 13 at 9 am.
ZAHVALA: – Ob smrti in pogrebu Matija Novak se njegovi prav
iskreno zahvalijo: g. župniku za obiske v času bolezni 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 rajnega Matija Novak darovali za našo cerkev:
$200.00: A. Smej; po $150.00: D. Smej; druž. I. Tkalec (Lacord.): po
$100.00: druž. M. Štuhec; R. S. Charette; S. C. Stuhec; druž. F.
Horvat; po $50.00: J. Hozjan; druž. M. Kovačič, G. Žalik; druž. M.
Godina; druž. M.V. Ritlop; druž. J. Gabor (St. Leo.); A. Gabor (St.
Leo); M. Terenta; druž. P. Smodiš; T. Tkalec; S. R. Šemen; druž. M.
Hozjan. Bog povrni!
► V spomin na Slavija Horvat so darovali za našo cerkev:
$200.00: »Momentis«; po $100.00: Z. Madon; M. Marič; Jane
Horvat; R.I. Ireland; $50.00: S. R. Šemen; $25.00: S. Tebovici;. Bog
povrni!

