
 

             10. april 2011  
 
 
 

NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                               

10.04.      
 

ob 7h      za farane        
ob 8.30   na Pernovem  za rajne Jeračeve starše iz Gorce       
ob 10h   za +Antona in Marijo Pecl ter Franca Novak, obl.

Ponedeljek Stanislav                 

11.04.                 ob 19h    za +Marijo in Marjana Krušič                  

Torek Zenon                                                                                       

12.04.            ob 7h      za +Marijo in Vinka Ramšak, obl.        
ob 19h    za +Stanka Arnšek, osmina 

Sreda Martin, papež                                                                            

13.04.       ob 19h   na Pernovem  za +Pavlo Siter, 30. dan                     

Četrtek Lambert                                                                                    

14.04.       ob 8h    na Pernovem  za +Marijo Jazbec, obl.                       

Petek Helena                                                                                      

15.04. ob 19h    za rajne Golčerjeve starše in brata Francija, obl.    
               po maši križev pot 

Sobota Bernardka Lurška                                  

16.04.          ob 7h      za zdravje                                        

NEDELJA 6. POSTNA – CVETNA                             

17.04. 
 

ob 7h      za farane        
ob 8.30   na Pernovem  za +Jakoba in Pavlo Grobelnik      
ob 10h   za +Jožeta in vse Žolnirjeve, obl.                  
               - pri drugih dveh mašah blagoslov zelenja  

 



* Priložnost za velikonočno spoved v naši župniji bo v soboto pred cvetno nedeljo (ta teden) ob 
15. uri. Spovedovala bosta duhovnika od drugod.   
 Za otroke bo spoved v tem tednu v času verouka. V soboto naj starši otroke iz 4. razreda kar 
počakajo.  
 
* Od danes do 16. aprila bo na Radiu Ognjišče RADIJSKI MISIJON. V okviru tega misijona bo 
za našo dekanijo »spovedni dan« v petek, 15. aprila, ko bo v petrovški baziliki priložnost za spoved 
skozi ves dan.  
 
* V nekaterih župnijah že leta dolgo delujejo zakonska občestva – skupine zakoncev, ki se 
zbirajo k medsebojnim pogovorom, duhovni poglobitvi in tudi k razvedrilu. Da bi tudi v naši župniji 
zbudili k življenju takšno občestvo, smo povabili zakonca Tadejo in Jožeta Šrekl, ki imata z 
ustanavljanjem in vodenjem zakonskih občestev dolgoletne izkušnje, da bi tudi pri nas vse to 
predstavila.  
Prišla bosta na cvetno soboto, 16. aprila, ob 19. uri. Lepo vabljeni zakonski pari, mlajši in starejši, da 
pridete v župnišče na to srečanje. Povabite tudi znance, prijatelje …  
 
************************************************************* 

 

PRED CVETNO NEDELJO …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V zmoti so tisti, ki mislijo, da je Jezus Gospod, ki bo hrupno pokazal svojo oblast; da je 
tisti, ki dobre in slabe natančno razdeli in prihaja, da izda strašen zakon, ki grešnike 
kaznuje in zavrže. Prihaja brez ugleda, brez krone in dragih kamnov, prihaja skromno kot 
nekdo, ki hoče podariti samo ljubezen. Ne prihaja, da bi vladal kot kralj, ampak da bi ljubil 
kot brat. Zares, Jezus je drugačen Gospod! 

 

 
 

Zelo veliko ljudi iz množice 
je  

razgrnilo na pot svoje 
plašče,  

drugi pa so lomili veje z  
dreves in jih razgrinjali na 

pot.  
In množice, ki so šle pred 

njim  
in za njim, so vzklikale: 

»Hozána Davidovemu sinu! 
Blagoslovljen, ki prihaja  
v Gospodovem imenu! 
Hozana na višavah!« 

 
 (Mt 21,8-9)


