12. junij 2011

NEDELJA

BINKOŠTI

12.06.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Alojzijo Krajnc in Alojza Ježovnik
ob 10h za +Martina in Marijo Novak, obl.
ter rajne Podgoršek in Centrih

Ponedeljek

Marija, Mati Cerkve

13.06.

ob 16h na Gori za +Jerneja Jelen in rajne Šipove
ob 19h za +Ivana in Geliko Videnšek

Torek

ZAČETEK DEVETDNEVNICE ZA DOMOVINO

14.06.

ob 7h

Sreda

Vid

15.06.

ob 7h

Četrtek

Beno

16.06.

ob 8h na Pernovem za +Franca in Kristino Jelen

Petek

Albert

17.06.

ob 19h za +Martina in Marijo Novak, obl.

Sobota

kvatre

18.06.

ob 7h
ob 9h

NEDELJA

SVETA TROJICA

19.06.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Franca Falant, obl.
ob 10h za +Franca Šuperger in starše Jevševar

v zahvalo in dober namen
za zdravje

za +Andreja Križan, obl.
na Pernovem za žive in rajne Kaučekove

*
Ob 20. obletnici slovenske državnosti in v hudi krizi, ki jo doživljamo v naši
domovini, bomo po vseh župnijah v Sloveniji imeli devetdnevnico za domovino, ki jo
bomo začeli v torek (14.6.). Sklep devetdnevnice bo v sredo, 22. junija. Ta sreda je
predlagana kot dan molitve in posta ob kruhu in vodi – za domovino.

*************************************************************
MISEL OB BINKOŠTNEM PRAZNIKU

Imamo tvojega Svetega Duha.
On je maziljenje in pečat ponotranjenega človeškega
življenja.
V nas je tisto življenje, po katerem smo že našli pot
preko smrti.
Je brezmejna sreča, ki bo posušila potoke solza še v
njihovih zadnjih izvirih, četudi bodo še tako
preplavljali nižino naših spoznanj.
V nas živi kot upanje, ki nas nosi ob vseh padcih našega obupa.
V nas živi kot ljubezen, ki nas ljubi in nas dela ljubeče, bogate in radostne, čeprav
imamo hladno, ozko srce.
Je tisti smeh, ki že počasi odzvanja za našim jokom.
Veliko več smo, kot o sebi vemo!
Po: K. Rahnerju

