14. april 2013

NEDELJA

3. VELIKONOČNA

14.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta in M arijo Pečnik
ob 10h za +Jožeta in M arijo Polak ter njune starše

Ponedeljek

Helena

15.04.

ob 19h za rajne Z avalinškove starše in M arjana K rušič

Torek

Bernardka Lurška

16.04.

ob 7h

Sreda

Simon

17.04.

ob 7h

Četrtek

Evzebij

18.04.

o b 8 h na Pernovem za +Jakoba G robelnik

Petek

Leon

19.04.

ob 19h za +A ngelo in M atevža Lešnik, obl.

Sobota

Teotim

20.04.

ob 7h

NEDELJA

4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA
PASTIRJA

21.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +M artina in Jožefo G olavšek, obl.
ob 10h za +M arijo H rustel, obl.

za +A lojza Šuperger in Terezijo Levstik, obl.
za zdravje

za +Frančiška G robelnik

*
Prihodnjo nedeljo (21.4.), ko je nedelja duhovnih poklicev, bo za našo dekanijo v
Libojah ob 15h molitvena ura, ob 16h pa maša za duhovne poklice.

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

OB EVANGELIJU 3. VELIKONOČNE NEDELJE

Jezus jim je rekel:
»Otročiči, ali imate
kaj prigrizniti?«
Odgovorili so mu: »Ne.«
On jim je rekel:
»Vrzite mrežo na desno
stran čolna in boste našli.«
Vrgli so torej
in zaradi obilice rib
je že niso več mogli izvleči.
Oni učenec,
ki ga je Jezus ljubil,
je torej Petru rekel:
»Gospod je!«
Ko je Simon Peter slišal,
da je Gospod,
si je opasal haljo,
bil jo je namreč slekel,
in se vrgel v morje.
(Jn 21,5–7)

OB JEZERU
Vso noč nismo nič ujeli, niti ene ribice, in bili smo žalostni.
Ko se je že danilo, pa je na bregu stal on in nam dejal, naj še enkrat vržemo mrežo. Takoj sem ga
spoznal. Po postavi in glasu.
»Gospod je,« sem vzkliknil.
Mreža je bila v hipu polna rib. Peter pa se je že pognal proti zemlji, da bi bil čim prej pri njem.
Povlekli smo mrežo na suho – 153 velikih rib.
Jezus je stal ob pripravljeni žerjavici. In povabil nas je na pojedino in nam ponudil pečeno ribo in kruh.
Po jedi se je obrnil k Petru in ga trikrat vprašal, ali ga ljubi.
Peter je ob nepozabnem spominu na svojo trikratno zatajitev v uri preizkušnje ves nebogljen in poln
iskrenosti zagotavljal pred vsemi: »Da, Gospod, ti veš, da te ljubim.«
Jezus pa mu je, poln odpuščanja, ljubezni in zaupanja, naročal: »Pasi moja jagnjeta! Pasi moje ovce!«
In še mu je rekel na koncu: »Hodi za menoj!«
Strme smo spremljali prizor. Vedeli smo, da je Gospod ponovno potrdil Petra za prvega vodnika svojih
ovac in svoje Cerkve.
Stanko Janežič

