05. avgust 2012

NEDELJA

18. MED LETOM – LEPA NEDELJA NA PERNOVEM

05.08.

ob 7h za farane
ob 10h na Pernovem procesija in m aša
za +A no, A ntona in Jožeta V eber, obl.

Ponedeljek

Jezusova spremenitev na gori

06.08.

ob 19h za +Justino in Jakoba D oler, obl.

Torek

Sikst

07.08.

ob 7h

Sreda

Dominik, ustanovitelj dominikancev

08.08.

ob 7h

Četrtek

Terezija Benedikta (Edith Stein) – sozavetnica Evrope

09.08

ob 8h na Pernovem za +M oniko D rev

Petek

Lovrenc

10.08.

ob 19h za +M artina Tržan, obl.

Sobota

Klara

11.08.

ob 7h

NEDELJA

19. MED LETOM

12.08.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne R ednakove in V ovkove
ob 10h za +A dolfa in vse Ž olnirjeve, obl.

za rajne K rušič in Skutnik
v dober nam en

za +Pepco Tepeš

*************************************************************

5. AVGUSTA GODUJE SV. OŽBOLT,
ZAVETNIK CERKVE NA PERNOVEM

Osnovni rojen: leta 605 v Northumbriji ob škotski meji
podatki umrl: 5. avgusta 642 v bitki pri Maserfieldu
Zavetnik angleških kraljev, kantona in mesta Zug v Švici; križarjev, koscev,
živine; proti kugi; veljal je za zavetnika v morskih nevarnostih,
priporočali so se mu za letino, živino in vreme.
Življenje

Zasluga škotskih menihov, ki so kot misijonarji
širili krščanstvo po evropskih deželah (Nemčija,
Francija, Italija), je, da je sveti Ožbolt, njihov
vzornik in priprošnjik, postal češčen in
priljubljen v mnogih krajih, tudi pri nas.
Vzgojen je bil še v poganstvu, oče mu je kmalu
umrl, sam pa je z brati moral bežati na Škotsko.
Zatočišče je našel pri menihih na otoku Iona, ki
so ga navdušili za krščanstvo. Prejel je krst in si,
ko je premagal osvajalce ter spet zavladal v
domačem kraljestvu, zelo prizadeval za širjenje
in utrjevanje krščanstva v domovini. K sebi je
poklical meniha Aidana, ki je s skoraj
dvajsetletnim misijonskim delom spreobrnil vse
kraljestvo.
Ožbolt je bil moder vladar, s svojim zglednim življenjem, poštenostjo
in dobrodelnostjo si je pridobil velik ugled tudi med sosednjimi kralji.
Dal je zgraditi veliko cerkva, samostanov, šol in sirotišnic. Leta 635 je
ustanovil samostan Lindisfarne na otoku Holy, ki je postal središče
misijonske dejavnosti v Angliji. Umrl je mlad, star komaj 38 let, v
bitki s poganskim kraljem Pendo iz Mercie. Ta ga je v svojem besu in
protikrščanskem gnevu dal mučiti, mu odsekati glavo in obe roki ter
vse dal natakniti na kol. Krščanski vojaki so kasneje njegovo truplo s
častmi pokopali v samostanski cerkvi v Bardneyu, kjer so se na
njegovem grobu takoj začeli dogajati čudeži, zlasti ozdravljenja.

