St. 8

7. NAVADNA NEDELJA

23.februar, 2014

1. berilo: Zapoved ljubezni do bližnjega.
Odpev: GOSPOD JE MILOSTLJIV IN USMILJEN.
2. berilo: Mi smo Kristusovi, Kristus pa Božji.
ALELUJA. V tistem, ki se drži Kristusove besede, je Božja ljubezen resnično popolna.
ALELUJA.
Evangelij: Kristus naroča ljubiti sovražnike.
--------------------------------------------------------Being holy means not hating our brothers and sisters and not taking vengeance.
Paul the apostle tells us that we bear the presence of God within us for we are God’s
temple.
Jesus commands us not to reciprocate violence and teaches us to love our enemies.
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SVETE MAŠE
Sobota, 6pm:
Nedelja, 8:30:
23. 2. 10:00:
Poned.,
Torek, 6pm:
Sreda,
Četrtek,
Petek,6pm:
Sobota, 8:30:
5pm:
Nedelja, 8:30:
2. 3. 10:00:

++ Terezija, Antonija; n. D. Hozjan
++ iz druž. Kular; n. druž. Rogan
++ Štefan, Matilda Horvat; n. druž. R. Horvat
+ Martin Hoyjan; n. M. Horvat (To.)
+ Martin Hozjan; n. druž. V. Kranjec
+ Martin Hozjan; n. A. Horvat
+ Martin Hozjan; n. A. Hozjan
+ Vili Ficko; n. R. Ficko
+ Albert Logar; n. druž. J. Frank
+ Jožef Prša, obl.; n. druž. K. Prša

“The world makes us look towards ourselves, our possessions, our desires.The Gospel invites us to be
open to others, to share with the poor.” – Pope Francis
GLASBA: – Glasba je del kulture vsakega naroda in ljudstva. Glasba izraža na svojski
način najgloblja in najlepša čustva človekovega srca. Glasba, pa naj bo samo melodija ali z
njo povezane besede, pesem, je spremljevalka človeka skozi življenje. Poznamo narodno ali
posvetno glasbo in liturgično ali cerkveno glasbo. Nekoč so ljudje na spločno bili bolj aktivni
v glasbi, danes so bolj pasivni. Nekoč je človek s pesmijo začenjal dela in opravila
praznovanja, vesle in tudi žalostne dogodke življenja. V naglici današnjega načina življenja
pa zmanjkuje časa celo za poslušanje glasbe, petja.
Sv. Avguštin je pisal tudi o glasbi in petju. Sv. Avguštin pravi, da so »najplemenitejše
pesmi na neki način izraz ljubezni«. Tako pesem izraža ljubezen do zemlje in domovine, do
človeka in seveda do Boga.
Psalmi, svete pesmi Stare zaveze nam govorijo in spodbujajo k češčenju in slavljenju Boga
s pesmimi in glasbili, inštrumenti. Samo doživljamo, kako pesem polepša liturgijo, naše
skupno in javno slavljenje Boga. Verni pri »bogoslužju s petjem že vnaprej doživljajo večno
življenje pri Bogu«. »Hvalnice naj poje Bogu povsod ves zemeljski krog, ki je milostno
osvobojen po Očetovi prizanesljivosti.«
NEDELJA, 23. februar: – Bog se je v času Stare zaveze razodeval kot vsemogočni,
usmiljeni in sveti. Neskončno sveti Bog je po svojem služabniku Mojzesu naročil ljudstvu:
»Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet.« Svetost je neskončna popolnost brez
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vsake hibe ali sence slabega. Izvoljenemu ljudstvu je bila podoba te svetosti skrinja zaveze,
okrašena z zlatom in s podobi angelov, kot varuhov.
Jezus nam v današnjem evangeliju pove, da je prava svetost v ljubezni. Ne v kakršnikoli
ljubezni, ampak v ljubezni, ki odpušča, ki moli in ljubi nasprotnika, soveažnika. Vzor takšne
ljubezni je Bog, ki svojo ljubezen razprostira nad vsemi, in »pošilja dež pravilnim in
krivičnim«.
ZAHVALA: – V spomin na rajnega Martina Hozjana so darovali za našo cerkev:
$150.00: druž. J. Špilak; $100.00: druž. T. Štibernik; po 50.00: M. Kolarič; druž. I. Glavač;
druž. M. Horvat; druž. J. Jaklin; druž. I. Horvat; druž. Z. Hozjan; M. Zver; M. Ritlop;
družina M. Balažic(St. Hub.). – V spomin na rajnega Matija Tbaut darovala Marija Tibaut
$100.00. Inkren Bog povrni za dar in spomin.
»Halasov zgled nagovarja vsakega od nas« - V Murski Soboti so 19. 2. popoldne slovesno
sklenili škofijski postopek za beatifikacijo Božjega služabnika Danijela Halasa. Duhovniki,
redovniki, redovnice in verniki so se najprej zbrali pri molitveni uri v tamkajšnji stolni cerkvi,
sledila je sveta maša, ki jo je daroval škof ordinarij Peter Štumpf. Škof je ob tej priložnosti
zapečatil in blagoslovil zbrano gradivo in dokumentacijo, ki ga bo v prihodnje preučevala
Kongregacija za zadeve svetnikov v Vatikanu. - "Vera je velik dar, ki nam ga je dal Bog. Brez
nje se nihče ne more zveličati. A ta dar, ki ga človek nosi v svojem srcu, se lahko izgublja in
nazadnje popolnoma izgubi. Vero je potrebno varovati in jo gojiti, da bo vedno bolj močna,
živa." – Božji služ. Daniel Halas
- V nedeljo, 2. marca, bo druga nedeljska maša v angleščini. Obvestite in povabite pred
vsem mlajše!
- On Sunday, March 2, second Mass in English. Please, notify and invite younger
members and encourage them to come to take part at least at the English Mass.
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