SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
25. PON
26. TOR
27. SRE
28. ČET
29. PET
30. SOB
31. NED
1. PON
2. TOR
3. SRE
4. ČET
5. PET
6. SOB
7. NED
8. PON
9. TOR
10. SRE
11. ČET
12. PET
13. SOB
14. NED

sv. Jakob
sv. Joahim in Ana
sv. Gorazd, Kliment
sv. Viktor I.
sv. Marta, Marija, Lazar
sv. Peter Krizolog

19.h
7.30
19.h
19.h
19.h
19.h
8.h
18. nedelja med letom
10.h

+
+
+
+
+
+

sv. Alfonz M. Ligvorij
sv. Evzebij iz Vercellija
sv. Martin
sv. Janez M. Vianney
Marija Snežna

19.h
7.30
7.30
19.h
19.h
7.30
Jezusova sprem. na gori
19.h
8.h
19. nedelja med letom 10.h

+ Zvezdana More
+ Branko Podobnik
v čast Svetemu Duhu
za duhovne poklice (18.h adoracja)
+ Jože in vsi Žumerjevi
v čast Marijinemu srcu
+ Ivan Novak
za žive in umrle župljane
+ Marija Kranjc

sv. Dominik
sv. Terezija B. od Križa
sv. Lovrenc
sv. Klara
sv. Ivana Šantalska

+ Janez Miklavčič, 30. dan
za srečno operacijo
+ Lovrenc in Doroteja Beton
+ Stanislav Delavec
+ Marija in Franc Debeljak
+ Leon in vsi Petrevčičevi
+ Leopod Ratnik
za žive in umrle župljane
+ Franc Grašič

19.h
7.30
19.h
19.h
19.h
8..h
sv. Poncijan in Hipolit
19.h
8.h
20. nedelja med letom 10.h

Hermina in Boris Klun
Ana Prestor
Frančišek Čeferin, obl.
Zefka in Joži Finžgar
Ivanka Černač
Jernej Prevodnik
za žive in umrle župljane
+ Roman Bučinel

Na Trsteniku se opravlja 15 svetih maš za + Janeza Miklavčiča.
Isto število maš za pokojnika bo daroval nadškof Mitja Leskovar.
Sobota, 13. avgust: celodnevno češčenje – spored na drugi strani.
Generalno čiščenje cerkve bo v četrtek, 11. avgusta. Pričnemo ob 7.30. uri.
Posebej naprošeni tudi možje in fantje, ki ste vajeni povzpeti se tudi na lestev.
Na prvi petek, 5. avgusta bom obiskal z zakramenti bolnike po domovih.
Molitev binkoštne dvorane bo v četrtek, 28. julija ob 17.30. uri.
Pobožnost prvega petka bo ob 18.45. uri
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10. avgust – sveti Lovrenc; 14. avgust – Lovrenčeva nedelja
Diakona Lovrenca, ki je umrl
mučeniške smrti leta 258, nenehno in
predano častimo že od 4. stoletja.
Izročilo navaja, da je bil priča
mučeništvu papeža Siksta II., nakar je
prodal vse cerkveno premoženje, ki
mu je bilo zaupano in ves denar
razdelil revnim. Štiri dni zatem je bil
zaradi tega tudi on obsojen na
mučeništvo in pečen na žaru. Takšno
smrt je sprejel s potrpežljivostjo in
celo vedrega duha.
Rimski cesar Konstantin je javno
počastil Lovrenčev grob z gradnjo
kapele, kjer še danes stoji cerkev sv.
Lovrenca zunaj obzidja.
Na Slovenski zemlji je svetemu
Lovrencu posvečenih 49 cerkva, in
nekaj kapel.

Duša moja, veliko blaga imaš,
spravljenega za veliko let;
počivaj, jej, pij in bodi dobre volje!‹
Toda Bog mu je rekel:
›Neumnež, to noč
bodo tvojo dušo terjali od tebe,
kar pa si spravil, čigavo bo?‹
Tako je s tistim,
ki si nabira zaklade,
pa ni bogat v Bogu.«
(Lk 12,19–21)

Ob praznovanju Krištofove nedelje
se Misijonsko središče Slovenije
iskreno zahvaljuje prav vsakomur, ki
daruje za potrebe projekta MIVA. To
je dar, ki bo omogočil nakup vozil
misijonarjem na vseh koncih sveta.
Naj bo sleherna pot blagoslovljena in
vožnja varna, predvsem pa naj nas
vse spremlja varstvo sv. Krištofa na
vseh poteh življenja.

Celodnevno češčenje
v soboto, 13. avgusta
8.h

sveta maša
Izpostavitev Najsvetejšega

9.h – 10.h možje in fantje
10.h – 11.h tiha adoracija,
priložnost za spoved
11.h – 11.30. duhovniki
11.30 – 12.h tiho osebno češčenje
14.h –15.h Mlaka in Srakovlje
15.h – 16.h Cesta na Rupo
Snediceva, Grosova,
Okornova,
Dežmanova in
Galetova ulica
16.h – 17.h Dolžanova pot,
Golniška cesta,
Betonova in
Kuratova ulica
17.h – 18.h Bobovek,
Partizanska pot
Cesta na Belo
Pokopališka in
Cesta na Brdo
18.h – 18.30 zakonci in družine
19.h

sklep in sveta maša

Lepo povabljeni, skupaj počastimo
Kristusa, ki v zakramentu prebiva
med nami.
Pridite, molimo!

26. julij: sv. Joahim in Ana, starša
Device Marije
Na željo papeža Frančiška naj bi se ta
dan s hvaležnostjo spominjali tudi
starih staršev. Odnos do starejših
predstavlja »merilo za razumevanje in
spoštovanje človeškega življenja v
njegovi celovitosti«.
V Svetem Pismu beremo, da ostareli
lahko dajo sanje in mladi jih lahko
sprejmejo in jih nosijo dalje. Ne
pozabimo, da so v kulturi, tako v
družini kot v družbi ostareli kakor
korenine
drevesa:
imajo
vso
zgodovino. Mladi pa so kakor cvetovi
in sadovi. Če sok ne pride iz korenin,
ne bodo mogli nikoli zacveteti.
Molitev za staro mamo
Dobri Bog, hvala ti za mojo staro
mamo. Hvala, da mi preko nje
pokažeš toliko stvari. Hvala, da mi
pokažeš ljubezen, ki je brezmejna in
pripravljena pomagati v vsakem
trenutku.
Hvala, da mi kažeš pravo pot preko
njenih izkušenj, ki jih ob kosilu vedno
deli z mano. Hvala, da mi razkrivaš
svojega duha modrosti preko njene
življenjske poti. Hvala, da mi pokažeš
radost in veselje, ki ju okoli nje nikoli
ne manjka…
Prosim, objemi jo s svojim
usmiljenjem, da bo trdna v življenju
vse do večnosti. Varuj jo, ji daj
zdravja in moči za vsak dan, ki je še v
tvojem načrtu zanjo. Objemi jo močno
in jo vodi vse do večnosti.
Doroteja Bizant

YOUCAT – katekizem za mlade
Kaj je smisel romanj?
Kdor gre na romanje, 'moli' z
nogami in z vsemi čuti doživi, da je
vse njegovo življenje ena sama
dolga pot k Bogu.
(KKC 1674)
Že v starem Izraelu so romali v
jeruzalemski tempelj. Kristjani so
sprejeli to navado. Tako je predvsem
v srednjem veku nastalo pravo
romarsko gibanje k svetim krajem
(predvsem v Jeruzalem in h
grobovom apostolov v Rim in v
Santiago de Compostela). Mnogokrat
so romali, da bi delali pokoro;
pogosto pa to početje ni bilo brez
napačne misli, da se je treba pred
Bogom opravičiti z mučenjem
samega sebe. Danes doživlja romanje
edinstveno renesanso. Ljudje iščejo
mir in moč, ki izhajata iz milostnih
krajev. Siti so solo akcij, hočejo uiti
iz vsakdanjega vedno istega početja,
se rešiti balasta in se premakniti k
Bogu.

Bralci Božje besede v nedeljo:

31.7.2022 ob 8.00
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
7.8.2022 ob 8.00
1. berilo: Jure Sajovic
2. berilo: Špela Sajovic

Beseda veroučencem
Tudi v počitniških dnevih ne pozabite
na pogovor z Bogom. Z znamenjem
križa pričnite dan. Misel na Jezusa ,
Marijo in angela varuha naj vas
spremlja preko dneva. Velikokrat mi
nekdo potoži, da je pozabil moliti, ali
»kako se pa začne?« Premislite tole
spodbudo.
»Nauči nas moliti,« so učenci prosili
Jezusa. »Prav,« je odgovoril Jezus.
»Skrivnost molitve je v tem, da najdeš
čas zanjo (med počitnicami ga je prav
gotovo veliko). Z njim se pogovarjajte
kot s svojim očetom, ki skrbi za vas in
vam želi vse dobro. Niso potrebne
mnoge besede. Dovolj je, da ste iskreni
pred Bogom in poveste to, kar vas teži
in kaj potrebujete. Bog je tu. Bog vas
posluša in vam bo odgovoril (toda
vedite, da njegov odgovor morda ne bo
tak, kot si ga vi sami želite!). Jezus bo
storil to, kar ve, da je za vas najbolj
prav. Prosite Boga, naj vam odpusti, ko
storite kaj takega, kar veste, da ni prav –
toda poprej tudi sami odpustite tistim, ki
so vas prizadeli oziroma bili kakorkoli
nesramni do vas.«
Jezus je svoje učence naučil celotno
besedilo molitve, s katero naj se
obračajo k nebeškemu Očetu. To je
molitev, ki jo Jezusovi učenci molimo
vsak dan. Jo poznaš tudi ti? Kdo je pa
tebe naučil moliti in na kakšen način?
Najdi v teh poletnih dneh več časa, za
sproščeno molitev ter pogovor z
Jezusom in Marijo. Povzeto po: B . James in H. Stuart

