13. maj 2012

NEDELJA

6. VELIKONOČNA

13.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +A ngelo N ovak, obl.
ob 10h za +G eliko in Ivana V idenšek

Ponedeljek

prošnji dan – Bonifacij

14.05.

ob 9h na G ori za rajne R eher in R ožič
ob 19h za r. Z avalinškove, M arčakove in V idenškove

Torek

prošnji dan – Zofija

15.05.

ob 8h na Pernovem za +Josipa B odis in A ntona Prevolšek, obl.
ob 19h za +V ladim ira Šuperger, obl.

Sreda

prošnji dan – Janez Nepomuk

16.05.

ob 19h za +Ivano in A ntona V olf, obl.

Četrtek

GOSPODOV VNEBOHOD

17.05.

ob 7h za +B ranka D oler
ob 17.30 na Pernovem za +A vgusta Pečnik, obl.
ob 19h za +Jožeta V idenšek, obl.

Petek

začetek binkoštne devetdnevnice

18.05.

ob 19h za +Ivana in D anijela K ugler, obl.

Sobota

Krispin

19.05.

ob 19h za +Franca in Jožefo V eber

NEDELJA

7. VELIKONOČNA

20.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +M artina R ednak, obl.
ob 10h za +A lojza in Jožefo Podlesnik

*
V nedeljo, 20. maja, bomo v celjski stolnici obhajali 6. obletnico naše škofije. Ob
15h bo molitvena ura za duhovne poklice, ob 16. uri pa slovesno somaševanje, ki ga bo
vodil naš rojak, mariborski nadškof metropolit dr. Marjan Turnšek. Vabljeni vsi,
posebej še člani Župnijskih pastoralnih svetov.

*************************************************************
MISLI OB EVANGELIJU 6. VELIKONOČNE NEDELJE
N ihče nim a večje ljubezni,
kakor je ta,
da kdo za svoje prijatelje
dá svoje življenje.
Jn 15,13

Gospod Jezus Kristus,
na križu si dal svoje življenje
zame,
ker me ljubiš.
Ljubil si me do konca, vse do
smrti.
V smrti si odprl zame svoje
srce,
da bi se mogel vanj skriti
s svojim nemirom,
s svojo raztrganostjo,
s svojimi občutki krivde.
Zahvaljujem se ti za
tvojo križano ljubezen,
ki me osvobaja, ki mi pusti
živeti.
In prosim te, da bi
tvojo ljubezen sprejel vase
tako,
da bi se po meni izlila tudi na
ljudi,
s katerimi se vsak dan
srečujem.
Naj postanem odprt
za tvojo ljubezen in v njej
izkusim
temelj svojega obstoja.
Anselm Grün

V tem se je razodela Božja ljubezen do nas,
da je Bog na svet poslal svojega edinorojenega Sina,
da bi mi po njem živeli. (1 Jn 4,9)
Kdor gleda na Jezusa, spozna
glede na Božjo ljubezen dvoje:
1. Božja ljubezen je brez
kakršnegakoli pridržka. Bog
ničesar ne pridrži sam zase. Iz
ljubezni do ljudi je Bog
pripravljen izročiti svojega
edinorojenega Sina in ga tudi na
naših oltarjih nenehno izroča, ko
se ponavzočuje kalvarijska
daritev. Večja ljubezen sploh ni
mogoča.
2. Božja ljubezen do nas je popolnoma nedolgovana. Ko mi Boga
ljubimo, to ni noben čudež. Potrebno je samo pomisliti na darove,
ki nam jih izkazuje. Čudež pa je, da Bog ljubi bedno, nepokorno
stvar, ko smo mi.
V ubogih, bednih, lačnih, ki jih vidimo, prihaja Jezus Kristus sam
prebujat nas zaspance, da v njih prepoznamo in vzljubimo Boga, ki
ga sicer ne vidimo. Ljubezen do Boga in ljubezen do ljudi sta
neločljivo povezani med seboj. Ne moremo ljubiti Boga, če ne
ljubimo bližnjega. Moč ljubezni se sproža in razvija ob stranicah
trikotnika, katerega koti so: Bog, jaz in bližji.
Po: dr. J. Smeju

