13. marec 2011

NEDELJA

1. POSTNA

13.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Nežo Falant, obl.
ob 10h za + Toneta Grobelnik, obl., družini Grobelnik
in Verdel ter Petra Kračun

Ponedeljek

Matilda

14.03.

ob 18h za +Matildo in Hermana Tkalčič

Torek

Klemen

15.03.

ob 7h

Sreda

Herbert

16.03.

ob 7h

Četrtek

Jedrt (Jerica)

17.03.

ob 7h

Petek

Ciril Jeruzalemski

18.03.

ob 18h za +Franca in Jožefo Veber, obl.
po maši križev pot

Sobota

JOŽEF, mož Device Marije

19.03.

ob 7h za +Alojza in Jožefo Podlesnik
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger
ob 10h za +Jožefo Golavšek

NEDELJA

2. POSTNA

20.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jureta Gjuras, obl.
ob 10h za +Jožeta Pohole in Frančiško Ciglar

za rajne Pušnikove
Jožeta Videnšek
za +Faniko Borinc

*
V soboto, na praznik sv. Jožefa, bodo maše pri Sv. Jožefu nad Celjem ob
naslednjih urah: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 in 18.30. – Vse dopoldne in zvečer bo
priložnost za spoved.

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

MISLI OB 1. POSTNI NEDELJI

Tedaj ga je hudič
vzel s seboj v sveto
mesto
in ga postavil vrh
templja
ter mu rekel:
»Če si Božji Sin, se vrzi
dol,
kajti pisano je:
Svojim angelom bo zate
zapovedoval
in: Na rokah te bodo
nosili,
da z nogo ne zadeneš
ob kamen.«
Jezus mu je odgovoril:
»Pisano je tudi:
Ne preizkušaj Gospoda,
svojega Boga!«
(Mt 4,5-7)

Huda bolezen našega časa je lov za
življenjskim standardom: imeti čim več
materialnih dobrin, tudi za ceno
velikih, prevelikih žrtev. Ko prebiramo
Sveto pismo, se zgrozimo ob tem, da so
poganska ljudstva, sredi katerih je
živelo izraelsko izvoljeno ljudstvo,
svojim malikom darovala ljudi. To se
nam zdi nesmiselno, nečloveško in
kruto. Vendar pa jih otroci sedanjega
stoletja posnemamo: maliku, ki mu je
ime življenjski standard, žrtvujemo
ljudi. Ali otrok ali nova hiša, ali otrok
ali nov avto, ali otrok ali drag pes, se
sprašujejo mnogi mladi zakonci …
Zmernost v odnosu do vsega, kar je
predmet poželenja naših oči, našega
»mesa« in življenjskega napuha,
človeka osvobaja in neizmerno
osrečuje.
S. Čuk

