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Št. 42    29. NAV. NEDELJA   19. oktober, 2014 
 
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 besede življenja in boste 
živeli. ALELUJA.  
Evangelij: Dajte cesarju cesarjevo in Bogu Božje.  
         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

The all-powerful Lord uses the pagan king Cyrus as an instrument to bring 
about his purposes. 

Paul greets the Church in Thessalonika and recalls how they recognised the 
power of the Gospel. 

Jesus tells us that we recognise God’s rule over our lives by giving back to 
God all that belongs to God.  

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

  

 SVETE  MAŠE  
 
Sobota, 6pm: ++ Miro, Mira Skrlj; n. druž. Skrlj  
Nedelja, 8:30: ++ iz druž. Balažic; n. druž. I. Balažic 
19. 10. 10:00: ++ iz druž. Kožuh; n. druž. A. Starič  
Poned.,   ++ Lojze Žižek in prijatelji 
Torek,  6pm: + Marija Topličanec; n. hčere 
Sreda, 6pm: ++ iz druž. Zadravec-Kolenko; n. M. Zadravec 
Četrtek, 8am: ++ iz druž Rogan; n. druž. Rogan 
Petek,6pm: + Rev. Donat Kranjec; n. druž. V. Kranjec  
Sobota, 8:30: ++ iz druž. Kolenko-Zadravec; n. J. Kolenko 
               6pm: + Martin Hozjan; n. druž. J. Špilak  
Nedelja, 8:30: ++ starši Kramberger; n. druž. M. Kramberger 
26. 10. 10:00: ++ iz druž. Slosel; n. druž. M. Zevnik 
 
        †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †          

 
MISIJONSKA NEDELJA - POSEBNA NABIRKA – Obhajamo 

MISIJONSKO NEDELJO. Danes nas Cerkev spomni in vabi, naj podpiramo 
misijonarje po svetu z molitvijo in jim pomagamo tudi z materialnimi sredstvi. 
Zato bomo imeli posebno nabirko. Letosnja misijonska nedelja se obhaja pod 
geslom: »SEJATI pomeni LJUBITI...«  Pomagajmo našim bratom in sestram 
po svetu z besedo, molitvijo in darovi, da  bodo občutili našo  ljubezen. Po 
medsebojni ljubezni dokažemo, da smo bratje in sestre, da smo člani božje 
družine. 

Nekatere misijonarje poznate, saj so nas obiskali in spregovorili o delu, 
veselju, težavah in tudi o navadah in življenju ljudi, med katerimi delujejo. 

Današnja posebna nabirka je za misijine. Kuverte, ki so na mizi z Oznanili, 
lahko uporabite za posebno nabirko. Na kuverto posebne nabirke napišite 
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številko svoje nedeljske kuverte! Bodite velikodušni in pomagajte 
misijonarjem materialno in duhovno -  spomnite se jih v svojih molitvah.   

 
NEDELJA, 19. oktober: – Jezusa so skušali, hoteli so ga osramotiti in 

onemogočiti tisti, ki so imeli sebe za najboljše, za prve, za vsevedne. Mislili so, 
da ga bodo ujeli v besedi, da bo rekel kaj proti postavi ali proti civilnemu 
vladarju, tujcu, okupatorju. Jezus je poznal njihove misli in načrte. Njim in 
tudi nam govori: »Dajte Bogu, kar je Božjega in cesarju, kar je cesarjevega.« Z 
drugimi besedami: bodite iskreni in pošteti, spoštujte Boga in vsakega 
človeka! 

Naše spoštovanje sočloveka ne sme biti omejeno le na tiste, ki jih poznamo, 
ki so nam blizu, s katerimi se družimo. Ljubezen in spoštovanje moramo 
pokazati vsakemu človeku. K tej odgovornosti nas navaja današnja misijonska 
nedelja, da z molitvijo in darovi damo pomoč, izkažemo ljubezen tistim, ki še 
Jezusa ne poznajo, tistim, kii živijo v revščini in pomanjkanju. 

 
ZAHVALA  – Bogu hvala! Da, Bogu hvala za 5o let življenja župnije. Bogu 

hvala za vse duhovnike, ki so delovali v naši župniji in za vse župljane. Bogu 
hvala za lepo in pomebno slovensost in vače sodelovanje in vašo udeležbo. - 
Nadškof je ob odhodu dejal, da je vesel, da je bil med nami in z nami obhajal 
50. obletnico župnije. Tudi gospod Novak je pohvalil vaše sodelovanje, pomoč 
in udeležbo. 

Ob tem pa tudi iskrena zahvala vsem, ki ste se spomnili obletnice s svojim 
darom pri nabirki. Nekateri ste bili zares velikodušni. Bogu hvala. 

Iskrena zahvala Baragovemu društvu, ki je župniji podarilo ček za $500.00. 
Druž. E. Podgoršak je darovala:$250.00; druž. F. Tkalec $200.00; 
neimenovani (po pošti): $50.00. Bog povrni za vaš dar. 

 
KOLINE – MARTONOVANJE: – Cerkveni odbor  tudi letos organizira in 
prireja v soboto, 8. novembra, koline z martinovanjem in tombolo. 
Priporočamo se tudi za dobitke za srečolov. Dobitke oddajte odborniku ali 
prinesite v župnijsko pisarno!  

Vstopnice so v prodaji. Dobite jih pri odbornikih in v župnijski pisarni. Za 
rezervacijo mize, pokličite Rozino Rogan: tel.: 514-276-6504! Tudi če  že imate 
vstopnico, jo pokličite. Čimprejšnja rezervacija bo v veliko pomoč pri pripravi 
martinovanja! 

 
“Being a disciple means being constantly ready to bring the love of Jesus 

to others, and this can happen unexpectedly and in any place: on the 
street, in a city square, during work, on a journey.” – Pope Francis 

 
 
 


