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NEDELJA

13. MED LETOM – nedelja Slovencev po svetu

02.07.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Dušana Pečnik
ter Ivanko in Antona Tržan
ob 10h za +Zinko Vrhovnik, obl.

Ponedeljek

Tomaž, apostol

03.07.

ob 19h za +Sonjo, Katarino in Pavla Rožič, obl.

Torek

Urh (Uroš)

04.07.

ob 7h

Sreda

Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope

05.07.

ob 7h

Četrtek

Marija Goretti

06.07.

ob 8h

Petek

prvi petek

07.07.

ob 19h za +Anico Ostruh in rajne Flisove, obl.
za +Frančiško in Valentina Reher
(Srečko)

Sobota

prva sobota

08.07.

ob 7h

NEDELJA

14. MED LETOM

09.07 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Franca in starše Šuper
ob 10h za +Martina Rotar

za rajne Pušnikove, obl.
za +Jakoba in Marijo Krajnc ter Rozalijo in Alojzijo Šuper

na Pernovem za +Anico in Franca Cokan ter rodbini Lebič in Cokan

za +Franca in Anico Cokan, obl.

13. NEDELJA MED LETOM

»In kdor ne vzame svojega
križa in ne hodi za menoj,
ni mene vreden.
Kdor najde svoje življenje,
ga bo izgubil;
in kdor svoje življenje
zaradi mene izgubi,
ga bo našel.
Kdor vas sprejme,
mene sprejme;
in kdor sprejme mene,
sprejme tistega,
ki me je poslal.«

Letošnji novomašniki

(Mt 10,38–40)

Mt 10,37–42

PRIČEVALCI
Na svetu so stvari, ki so javne in vsakdo ima pravico do njih. To so ceste, parki, gozdovi, planine … Druge so
bolj naše: stanovanje, vrt, delovno mesto … Nekatere so pa popolnoma naše. Ljubosumno jih varujemo in
dostop vanje ima le tisti, komur dovolimo in kolikor mu dovolimo. To so naše osebne in družinske zadeve.
Vzemimo, da se najde nekdo, ki bi se hotel vmešavati v ta naš svet, pa bi dejal: jaz sem več, kot sta ti oče in
mati, brat in sestra, mož in žena, sin in hči – kaj bi mu rekli?
V današnjem evangeliju beremo o nekom, ki je nekoč tako govoril. Mnogi so njegovo povabilo vzeli zares in
šli za njim. Njega so vzljubili bolj kot vse drugo, celo bolj kot svoje življenje.
Začuda se je to ponavljalo dolga stoletja in se ponavlja še danes. Fantje in dekleta zapuščajo starše, se
odpovedujejo družinskemu življenju in še marsičemu, da bi mogli biti bliže njemu. Navdihujejo se ob njegovih
besedah, da svoje življenje najde tisti, ki ga zaradi njega izgubi. Da je vse dobil tisti, ki je zaradi njega vse
zapustil.
Če kdaj, je danes ta korak korak vere. Včasih so rekli: »Pojdi za gospoda, boš spoštovan in jedel boš bel kruh.«
Danes rečemo: »Na tej poti te ne čaka dosti dobrega, kar cenijo ljudje, toda čaka te Človek z najbolj ljubečim
srcem, kar jih je imel svet. Na to pot stopi le, če ti on pomeni največ, če ti pomeni vse.«
V teh dneh velja poseben pozdrav novomašnikom po vsej naši deželi, pa tudi bogoslovcem, novincem in
novinkam! Ni bistveno koliko jih je. Bistveno je, da se vsi zavedamo, da so pričevalci nečesa, kar je več kot
vse, kar imamo na zemlji, celo več kot življenje.
Če bi jih kdaj zmanjkalo, bi svet postal zelo reven. Podprimo njihovo odločitev za to pot z našo iskreno
molitvijo in priprošnjo zanje.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

DANAŠNJA NEDELJA JE TUDI NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

Nebeški Oče,
z vso svojo ljubeznijo obdari
naše zamejce in rojake po svetu,
da bodo ostali zvesti Bogu in
domovini.
Odgovorne v vladi spodbujaj,
da bi se bolj dosledno in odločno
zavzemali
za spoštovanje mednarodnih zavez,
kar bi našim rojakom omogočilo
boljše možnosti za življenje
ob drugih narodih in jezikih.
Zahvaljujemo se ti zanje
in njihovo ohranjanje
narodnih in verskih vrednot.
Priporočamo jih v varstvo in
blagoslov
naši skupni Materi, ki jo častimo kot
Marijo Pomagaj in Kraljico
Slovencev.
Po 24ur molitve za domovino 2015

OBVESTILA:
*
Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert irskega zbora »Limerick Choral Union«.
Cilj tega zbora je predstaviti koralno petje v vsem njegovem bogastvu.
Sobota, 8. julija 2017, ob 19. uri, v cerkvi sv. Jožefa
Vstop prost - prostovoljni prispevki – vabljeni!
*
Ob 100 letnici fatimskih dogodkov ima vsaka škofija svoj fatimski romarski dan.
Tako bo v soboto, 15. julija, fatimsko romanje celjske škofije v Petrovče.
Slovesna sv. maša, ki jo bo vodil naš škof Stanislav Lipovšek.
Vabljeni vsi, še posebej duhovniki, redovniki
*
Lepe nedelje bodo letos:
na Gori 16. julija, v Galiciji 23. julija, na Pernovem 6. avgusta.
Mašo na Gori in v Galiciji bo vodil p. Dani Golavšek.

