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SLOVENSKI MISIJON MELBOURNE – KEW
KOLEDAR ZA LETO 2017
Redna nedeljska in praznična sveta maša je v naši cerkvi sv. Cirila in Metoda v Kew ob
10. uri dopoldne. Izjema je le vsako drugo nedeljo v mesecu, ko je v Kew sveta maša
ob 9. uri dopoldne, nato v Geelongu (Holy Family, 141-145 Separation Street, Bell Park
VIC 3215) ob 12.15 popoldne ter ob 5. uri popoldne v St Albansu (Sacred Heart, 4
Winifred Street, St. Albans VIC 3021).
Za slovensko bogoslužje v letu 2017 v Morwellu, Wodongi in na Tasmaniji se bomo
dogovorili pozneje.
Vsako tretjo nedeljo v mesecu je po deseti maši v dvorani DRUŽINSKO KOSILO.
SLOMŠKOVA ŠOLA ima reden pouk vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu od 11.10 do
13.00.
Ob petkih se ob 10. uri dopoldne redno srečuje MOLITVENA SKUPINA. Najprej je sveta
maša ter nato molitvena ura, ki ji sledi družabno srečanje.
JANUAR 2017
nedelja, 8. januar: Razglašenje Gospodovo – Sveti Trije Kralji.
nedelja, 25. januar: Praznovanje Dneva Avstralije.
FEBRUAR 2017
nedelja, 5. februar: vpis v Slomškovo šolo
tretja nedelja v mesecu, 19. februar: praznovanje slovenskega kulturnega praznika –
Prešernovega dne: koncert duhovniškega okteta Oremus iz Slovenije; začetek pouka
Slomškove šole, družinsko kosilo.
MAREC 2017
sreda, 1. marec: pepelnična sreda, začetek postnega časa, strogi post.
nedelja, 5. marec: 1. postna nedelja
ponedeljek, 6. marec: seja Pastoralnega sveta ob 7. uri zvečer
sobota, 17. marec 2017: sveta maša ob prazniku sv. Jožefa na Jadranu
nedelja, 19. marec: družinsko kosilo
APRIL 2017
sobota, 1. april: postno romanje v Ta Pinu, Bacchus Marsh
cvetna sobota, 8. april: pletenje butaric, generalno čiščenje

cvetna nedelja (Palm Sunday), 9. april 2017: Kew ob 10. uri - p. Ciril;
p. Viljem Lovše DJ: Geelong ob 12.15 popoldne ter v St Albansu ob 5.00 popoldne
veliki četrtek, 13. april; Kew ob 7. uri zvečer
veliki petek, 14. april: Kew ob 11.00 in 15.00 – strogi post
velika sobota, 15. april: Kew, velikonočna vigilija ob 6.00 zvečer
velika noč, nedelja, 16. april: Kew ob 8.00 in 10.00 dopoldne
velikonočni ponedeljek, 17. april: Kew ob 10.00 dopoldne
torek, 25. april: ANZAC Day
MAJ 2017
nedelja, 7. maj: začetek šmarnic, pete litanije, praznovanje materinskega dne v Kew
nedelja, 21. maj: obisk provincialnega ministra slovenskih frančiškanov – patra Marjana
Čudna OFM; družinsko kosilo
ponedeljek, 22. maj: seja Pastoralnega sveta s patrom provincialom ob 7. uri zvečer.
nedelja, 28. maj: vnebohod, sklep šmarnic, pete litanije
JUNIJ 2017
nedelja, 4. junij 2017: binkošti
nedelja, 11. junij: Sveta Trojica
nedelja, 18. junij: Telovo – telovska procesija, družinsko kosilo
nedelja, 25. junij: praznovanje dneva državnosti Republike Slovenije
JULIJ 2017
nedelja, 2. julij: žegnanje v Kew; nastop glasbenikov
nedelja, 16. julij: družinsko kosilo
torek, 26. julija 2017: 20. obletnica smrti patra Bazilija
nedelja, 30. julij: Sveta maša za +patra Bazilija – 20. obletnica smrti
AVGUST 2017
torek, 15. avgust: Vnebovzetje Marijino – veliki šmaren
nedelja, 20. avgust: družinsko kosilo
nedelja, 27. avgust: Praznovanje očetovskega dne (teden dni pred praznikom). Ob 2.00
popoldne rožni venec ter nato ob 3.00 maša narodov v stolnici St. Patricka v Melbournu.
SEPTEMBER 2017
petek, 8. september: praznik Marijinega rojstva – mali šmaren
sobota, 9. september: Romanje v Marian Valley v QLD
nedelja, 17. september: družinsko kosilo
ponedeljek, 18. september: seja Pastoralnega sveta ob 7. uri zvečer
OKTOBER 2017
nedelja, 1. oktober: Frančiškova in rožnovenska nedelja
nedelja, 15. oktober: družinsko kosilo
nedelja, 29. oktober: Sv. maša na SD Planica ob 2.30 popoldne, ob 4.30 molitve na
pokopališču Springvale
NOVEMBER 2017
sreda, 1. november: Vsi sveti; ob 11.30 molitve na pokopališču v Kew

sobota, 4. november: Sv. maša na pokopališču Keilor ob 11. uri dopoldne
nedelja, 5. november: ob 12. uri molitve na pokopališču Keilor, ob 5. uri popoldne
molitve na SD Melbourne, Eltham.
sobota, 11. november: molitve na pokopališču Heidelberg ob 11.30 dopoldne
nedelja, 12. november: Sv. maše in molitve v Geelongu in v St. Albansu
nedelja, 19. november: družinsko kosilo
nedelja, 26. november: Kristus Kralj, sklep cerkvenega leta
DECEMBER 2017
nedelja, 3. december: 1. adventna nedelja; Sveti Miklavž, sklep šolskega leta
Slomškove šole
sobota, 9. december: adventno romanje v Ta Pinu
sobota, 16. december: začetek božične devetdnevnice
nedelja, 17. december: družinsko kosilo
nedelja, 24. december, SVETI VEČER, zgodnja polnočnica ob 9. uri zvečer
ponedeljek, 25. december: BOŽIČ, sveti maši ob 8. in 10. uri dopoldne
torek, 26. december: Sveti Štefan, dan samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.
Praznična sveta maša ob 10. uri.
nedelja, 31. december: Sveta Družina, Silvestrovo.

OBISKI:
Od sredine decembra 2016 do sredine januarja 2017 bo v Avstraliji na obisku pater
Boris J. Markež OFM, gvardijan samostana v Kopru.
Pater dr. Mihael S. Vovk OFM, bivši provincialni minister, vikar samostana na Sveti
Gori, bo v Avstraliji od sredine januarja 2017 do 23. februarja 2017.
OKTET OREMUS: Osem duhovnikov – pevcev, združenih v oktetu Oremus, bo
nastopalo v februarju 2017 v Sydneyu, Wollongongu, Canberri, Melbournu (nedelja, 19.
februarja 2017) in v Adelaidi (26. februarja).
OBISK PROVINCIALNEGA MINISTRA slovenskih frančiškanov, patra MARJANA
ČUDNA OFM, bomo imeli v maju 2017:
prvo nedeljo, 7. maja 2017, bo v Adelaidi in potem še ves teden, kjer bo vodil duhovne
vaje za sobrate, ki delujejo v Avstraliji.
Drugo nedeljo v maju, 14. maja 2017, bo v Sydneyu in Wollongongu, v sredo, 17. maja,
bo v Canberri ter v nedeljo, 21. maja, bo v Melbournu.
Nadškof Melbourna in predsednik Avstralske škofovske konference dr. Denis J. Hart in
škof iz Bendiga (škofija Sandhurst) dr. Leslie R. Tomlinson bosta na obisku v Sloveniji
od 7. do 12. julija 2017.

