
 

 

 
Št. 40           27. NAVADNA NEDELJA         4. oktober 2015 

         
 

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 je njegova ljubezen v 
nas popolna. ALELUJA.  
Evangelij: Kar je Bog združil, naj človek ne loči.  
         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

The world in all its teeming variety comes from God who is above all created 
things and yet sustains all in divine love. 

From the depth of the Trinity’s love, God shares our humanity, even in 
suffering and death, so that we can be truly God’s children. 

We often fail in love through weakness and sin, and so we have to make up 
ways of dealing with what goes wrong.  

 
        †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †          

  

 SVETE  MAŠE  

Sobota, 6pm: ++ Jožef, Rozina Hozjan; n. A. Hozjan 
Nedelja, 8:30: + Jožef Balažic; n. druž. Magyar  
4. 10. 10:00: ++ iz druž. Raj; n. druž. J. Gabor  
Poned.,  6pm: + Jožef Smodiš; n. druž. M. Balažic 
Torek,  6pm: + Avgust Kramar, obl,; n. E. Kramar 
Sreda, 6;30pm: + Jožef Đpilak; n. M. Godina 
Četrtek,  + Dimitrij Samjonov; n. s. Lavrenvia 
Petek,6pm: + Štefan Balažic, obl.; n. T. Balažic  
Sobota, + Jožef Špilak; n. druž. A. Tratnjek 
Nedelja, 8:30: + Franc Rogan; n. druž. Rogan 
                 6pm: + John Ray; n. J. Magjar  
11. 10. 10:00: ++ iz druž. Gabor; n. druž. I. Gabor 
farma – 4pm: v zahvalo in za dobrotnike 
 

        †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †          
 
OKTOBER – KRALJICA ROŽNEGA VENCA: – Smo v mesecu 

oktobru, ko smo povabljeni k redni molitvi rožnega venca. Pesem nam 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. 

Molitev je pogovor človeka z Bogom. Z molitvijo Boga častimo, slavimo in 
prosimo pomoči, varstva in blagoslova. Ko molimo rožni venec premišljujemo 
skrivnosti Jezusovega, pa tudi Marijinega življenja, ki 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.  

 
NEDELJA, 4. oktober: – Jezus poudari zvestobo med možem in ženo. 

Družina je ustanovi po božji volji. Družina je zibelka ali osnova družbe in 
Cerkve. Zvesto življenje v družini je prava modrost, ki jo priporoča Sveto 
Pismo. Milost zakramenta svetega zakona poveže moža in ženo v eno 
skupnost, v novo enoto življenja. 

Zvestobo v zakonu utrjuje pravilen medsebojni odnos, ki naj temelji na 
ljubezni. Prosimo Boga Očeta, naj zaceli rane, ki nastajajo v nepravilnih 
medsebojnih odnosih. Želi, da se spravimo, da se pobozamo, si odpustimo in 
dovolimo, da nas objame Božja usmiljena ljubezen. Ljubezen in usmiljenje, se 
pravi odpuščanje pomaga k pravi edinosti, sreči in miru. 

 
VEROUK: – Priprava za prvo obhajilo in birmo se bo pričela v soboto, 17. 

Oktobra ob 9. uri, po jutranji maši.  Starši, prijavite otroke! 
CATECHISM CLASSES: – Catechism classes for First Holy Communion and 

Confirmation will begin October 17 in the morning at 9am. Please, register 
children! 

 
ZAHVALNA NEDELJA: – Prihodnja nedelje se obhaja kot zahvalna 

nedelja in ponedeljek kot zahvalni dan – Thanksgiving Day.  
 
MISIJONSKA NEDELJA: – Nedelja, 18. oktober, je misijonska. Namen 

misijonske nedelje je, da poživimo zanimanje za misijone, da molimo za uspeh 
misijonov in da s svojimi darovi pomagamo misijonarjem, da bi bilo njihovo 
delo tudi pomoč ljudem za boljše, za bolj človeka vredno življenje. 

Letošnja misijonska nedelja poteka pod geslom, z vabilom: ZDRUŽENI V 
LJUBEZNI... SLUŽIMO DRUGIM. Služenje, h kateremu nas vabi misijonska 
nedelja, naj bo naša duhovna in materialna pomoč, da bi seme vere povsod, 
kjer se seje, vzklilo, rastlo in obrodilo vreden sad v dobroti in ljubezni. 

Duhovno pomagamo misijonarjem z molitvijo za uspeh in blagoslov pri 
njihovem misijonskem delu. Materialna pomoč pa so naši darovi, s katerimi 
pomagamo misijonarjem pri njihovem delu in s tem tudi ljudem do človeka 
vrednega življenja. V ta namen bo na misijonsko nedeljo posebna nabirka. 
Bodite velikodušni in pomagajte misijonarjem! 

 
PAPEŽ V ZDA – New York Times je opozoril, naj ljudje voditelja 1,2 milijard 

katoličanov ne spremljajo skozi politični daljnogled. »Temeljno Frančiškovo 
sporočilo ni ideološke narave«, so zapisali. Trenutni papež je »princ zasebnega«, 
več koristi od njegovega obiska pa bodo imeli vsi, če bodo opazovali, kako sveti 
oče pristopa k ljudem, jim pozorno prisluhne, se od njih uči in jih srečuje z 
ljubeznijo. 

 
 V spomin na rajnega Jožefa Špilak, druž. M. Balažic (St. Hu) darovala 

$50.00 za cerkev. Bog povrni za dar in blag spomin! 
 


