19. junij 2011

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

Ponedeljek

Florentina

20.06.

ob 19h za +Alojza in Jožefo Podlesnik

Torek

Alojzij Gonzaga

21.06.

ob 7h

Sreda

SKLEP DEVETDNEVNICE ZA DOMOVINO

22.06.

ob 7h

Četrtek

SV. REŠNJE TELO IN KRI

23.06.

ob 7h za farane
ob 17.30 na Pernovem za rajne Zupanc in Gjuras
ob 19h za rajne starše Ašenberger in Barba

Petek

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA (KRES)

24.06.

ob 19h za +Viktorja Ledinek, obl.

Sobota

Viljem

25.06.

ob 7h

NEDELJA

13. MED LETOM

26.06.

ob 7h

za +Franca in Frančiško Pušnik, obl.
v zahvalo in dober namen

za +Franca in Jožefo Pohole, obl.

za farane
- po maši procesija
ob 10h za +Ivano Volf in rajne Trnovškove

*
Društvo Slomškova romarska pot vabi na pohod po Slomškovi romarski poti, ki
bo v soboto (25.6.). Na pot bo moč kreniti iz Ponikve ob 8. uri, iz Nove cerkve ob 10.30
in iz Žičke kartuzije ob 13. uri. Na Brdcah bo ob 14.30 kulturni program in nato
slovesna maša, ki jo bo daroval celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.

*************************************************************
MISEL OB NEDELJI SVETE TROJICE

Kristjani verujemo v Boga, ki je Oče. Ta vera sloni
na judovski veri v enega Boga. Toda judovsko
razodetje enega Boga ni zadnje, kar je Bog povedal o
sebi. S prihodom Jezusa Kristusa odkrije še večjo
skrivnost, namreč, da je ta Bog troedin. Jezus se
razodeva kot Božji Sin. Kjer pa je Sin, mora biti tudi
Oče. Ker pa v Bogu nič ne more biti kaj drugega kot
Bog, je tudi odnos med njima Bog Sveti Duh. In le po
tem Duhu, ga lahko spoznavamo. Ker se nam po
njem razodeva in se nam daje spoznati.
Odprimo se Svetemu Duhu, da nam razsvetli um, da bomo mogli z njegovo pomočjo
po delih in naukih Jezusa Kristusa spoznavati Boga, ki je Oče – avtoriteta in
ljubezen. To je troedini Bog, ki prihaja vedno znova, da nas spremlja; da nas rešuje;
da nas odrešuje!
Po: dr. M. Turnšku

