Št. 40

27. NAV. NEDELJA

7. oktober, 2018

1. berilo: Bog je ustvaril moža in ženo, da postaneta eno.
Odpev: BLAGOSLOVI NAJ TE GOSPOD VSE DNI
TVOJEGA ŽIVLJENJA.
2. berilo: Jezus ima našo človeško naravo.
Aleluja. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in
njegova ljubezen v nas prebiva. Aleluja.
Evangelij: Kar je Bog združil, naj človek ne loči.
----------------------------------------------------------

Man and woman are made in the image of God, to live in communion
with each other.
Jesus our brother leads us into fullness of holiness.
What God joins together in harmony, humanity must not divide or
separate or subjugate.


SVETE MAŠE
Sobota, 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
Poned., 6pm: ++ Martin H., Vera K.; n. A. Hozjan
Torek, , 8am: ++ Matija,Rozina Novak; n. druž. I. Kreslin
Sreda
v zahvalo Devici Mariji; n. druž. M. Godina (Lav)
Četrtek,
po namenu: n. F. R. M.
Petek, 6pm:
+ Avgust Kramar; n. M. Kramar
Sobota,8:30am: + Marija Vučko; n. druž. I. Kreslin
6pm: + Slavi Horvat; n. A. Horvat
Nedelja, 8:30: ++ iz druž. Matjašec; n. druž. M. Horvat
14. 10. 10:00: + Štefan Šemen; n. S. Šemen



ZAHVALNA NEDELJA: – »Hvaležnost je lepa čednost«, pravi
slovenski pregovor. Reklame ob zahvalni nedelji oziroma ob zahvalnem
dnevu vabijo ljudi k nakupovanju hrane, druženju in proslavljanju.
Bogata izbira najrazličnejših vrst hrane je znamenje obilja in tudi
božjega blagoslova. Zato ne sme biti edina misel le hrana. Zahvaliti se
moramo Bogu, ki pošilja dež in daje, da sije sonce. Zahvala tudi vsem,
ki delajo z odgovornostjo in na poseben način pomagajo v župniji.
Iskrena zahvala in hvaležnost nam naj pomagata, da bomo dobri do
drugih.
Nedelja, 7. oktober: – Danes na zahvalno nedeljo, ko se družina
zbere k skupnemu obhajanju in bi se naj iskreno zhvalili Bogu in drug
drugemu, nam spregovori Božja beseda o ljubezni in medsebojnem
razumevanju v družini.
Če pogledamo na družinsko življenje in na statistike o družini, bomo
videli, da je dandanes družinsko življenje in družina na veliki
preizkušnji. Koliko je razbitih družin ali tako imneovanih družin z enim
staršem. V takšnih družinah so prikrajšani za ljubezen, pravo dobroto
in zgled otroci, ki to najbolj potrebujejo za normalen razvoj.
Jezus pove, da se je že Mojzes zavedal trdosrčnosti, ki je
pomanjkanje ljubezni in spoštovanja. Božja volja je od začetka sveta, da
se mož in žena trudita drug drugega ljubiti in spoštovati vse dni
življenja in tako živeti v pravi zvestobi.
NOVO VEROUČNO LETO: – Z veroukom, s pripravo otrok na
prvo spoved in prvo obhajilo ter na sveto birmo začeli prihodnjo sobot,.
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 the coming
Saturday, October 13 at 9 am.

MISIJONSKA NEDELJA – POSEBNA NABIRKA: – 21.
oktobera bomo obhajali MISIJONSKO NEDELJO. Na to nedeljo nas
Cerkev spomni in povabi, naj podpiramo misijonarje po svetu z
molitvijo in jim pomagamo tudi z materialnimi sredstvi. Zato bomo
imeli posebno nabirko. Apostol Jakob nas spodbuja, naj pokažemo
svojo vero z dobrimi deli!
ZAHVALA: – V spomin na rajnega Matija Novak darovali za našo
cerkev: po $50.00: T. Zadravec (Oak); druž. A. Smodiš; druž. M.
Godina (Lav)
► V spomin na Slavija Horvat darovali za našo cerkev: $150.00: S.
J. Payne; po $50.00: druž. M. Godina (Lav); O. Da Rosa;P. Krautz;
$25.00:G. N.Higginbottom.
► V spomin na Balažic Martina darovali za našo cerkev: $50.00:
druž. M. Godina (Lav). – Bog povrni za vaše darove!
KOLINE, MARTINOVANJE, TOMBOLA: – Cerkveni odbor
prireja koline in vas vabi na to družabno prireditev v soboto 10.
novembra. To soboto bo sveta maša ob 4 uri popoldan; po maši večerja
in veselje od kolinagh. Vstopnice so v prodaji. Dobite jih pri odbornikih
in v župnijski pisarni.

