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NEDELJA 28. MED LETOM            

14.10.  
 

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem  za +Alojza in Terezijo Ježovnik, obl.  

ob 10h   za +Olgo, Jožeta in Ano Šraml, obl.  

Ponedeljek Terezija Avilska                              

15.10.                 ob 19h   za +Marijo Jelen, 30. dan                             

Torek Jadviga                       

16.10.         ob 7h     za +Jožefo Verdel                               

Sreda Ignacij Antiohijski                      

17.10.                                                    ob 7h     za +Ivana in Anico Grebovšek         

Četrtek Luka, evangelist                                   

18.10.           ob 8h    na Pernovem   za +Zofijo Verdel                

Petek Pavel od Križa                            

19.10. ob 19h   za +Jožefo Kresnik, 30. dan             

Sobota Rozalina                                            

20.10.          ob 7h     za +Urško Hrovat                              

NEDELJA 29. MED LETOM – MISIJONSKA                          

21.10.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 8.30  na Pernovem   za +Dušana Pečnik  

ob 10h   za r. Podgorškove, Marčakove in Štefana Centrih 

 

 

 



 

 

                  28. NEDELJA MED LETOM    
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo je naše življenje,                                                            

da pridemo do srčne modrosti.« (Ps 90,12) 
 

Tatvine, ugrabitve, umori, 

neizmerna bogatija, 

milijarde in milijarde, skrite 

v domačih in tujih bankah. 

Gospod, zakaj, če pa moramo umreti? 

Od kod ta iluzija, da bomo živeli tri tisoč let in morda še več? 

Saj vendar vsak dan vidimo, da umirajo naši sorodniki in prijatelji. 

Saj vendar zelo dobro vemo, da smrt ne prizanese nikomur  

in da nihče ne more odnesti s seboj tega, kar ima. 

Dnevi, izgubljeni za prazen nič,  

ure, zapravljene v naveličanosti, 

ozki in banalni interesi, skrbi in boj za stvari brez prihodnosti. 

Nauči nas, Gospod, šteti naše dni. 

Pomagaj nam premagati iluzijo, 

da bomo živeli tri tisoč let in morda še več. 

In bomo modri. 

In bomo dobri. 

In bomo neobremenjeni. 

Tako bomo živeli večno. 
                                                                                T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj 

 

 

 

 

 

Tedaj se je Jezus ozrl okrog  
in rekel svojim učencem:  
»Kako težko bodo tisti,  
ki imajo premoženje,  

prišli v Božje kraljestvo!«  
Učenci so se čudili  

njegovim besedam. In Jezus 
 je vnovič spregovoril:  
»Otroci, kako težko  

je priti v Božje kraljestvo!  
Laže gre kamela  

skozi šivankino uho,  
kakor bogataš  

pride v Božje kraljestvo.«  
Ti pa so še bolj strmeli  
in govorili med seboj:  

»Kdo se potem more rešiti?« 
Jezus se je ozrl vanje in rekel:  
»Pri ljudeh je to nemogoče,  

ne pa pri Bogu,  
kajti pri Bogu je vse mogoče.«  

 

(Mr 10,23–27) 


