20. marec 2011

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

Ponedeljek

Nikolaj

21.03.

ob 18h za +Jožeta in Štefko Krajnc

Torek

Lea

22.03.

ob 7h

Sreda

Turibij

23.03.

ob 18h na Pernovem za +Pavlo Siter, osmina

Četrtek

Dionizij

24.03.

ob 7h

Petek

GOSPODOVO OZNANJENJE

25.03.

ob 7h za +Marijo in Vincenca Selišek
ob 16.30 na Pernovem za +Ivana in Nežo Štajner, obl.
ob 18h za +Blaža in Marijo Verdel (Trnovškovo), obl.
po maši križev pot

Sobota

Kastul

26.03.

ob 7h

NEDELJA

3. POSTNA

27.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Dušana Pečnik
ob 10h za +Angelo in Ivana Arnšek, obl.

za +Ivana Kugler

v dober namen

za +Zinko Vrhovnik
(PREHOD NA POLETNI ČAS !)

*
Priložnost za velikonočno spoved v naši župniji bo v soboto pred cvetno nedeljo
(16.4.) ob 15. uri. Spovedovala bosta duhovnika od drugod.

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

OB PRAZNIKU GOSPODOVEGA OZNANJENJA
- MATERINSKEM DNEVU

HVALA VSEM MATERAM
ZA NJIHOV ODSEV BOŽJE LJUBEZNI !

Gospodovo oznanjenje Mariji
Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te
bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin.
Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po
tvoji besedi!« (Mt 1,35.38)
Praznik Gospodovega oznanjenja Mariji
razodeva skrivnost, katere v tem
zemeljskem življenju mi, kristjani, dediči
te skrivnosti, ki smo bili s krstom,
obhajanjem evharistije in celotnim
življenjem v občestvu Cerkve povsem
vključeni vanjo, nikoli ne bomo mogli
razumeti v vsej njeni mnogostranski
veličini.
In vendar – storiti moramo vse, kar je v
naših močeh, da bi tej skrivnosti odprli
pot do naših src ter jo sprejeli in zaživeli
v vsej milostni Božji resničnosti. Ob tem
pa naj bi se zavedali, da je skrivnost
Božjega učlovečenja velik Božji dar, dar
neizmerljive Božje ljubezni.
Naš odgovor na to Ljubezen naj bo en sam: sprejeti ta dar s ponižno
hvaležnostjo, z živo vero, v zaupanju, z iskrenim vračanjem ljubezni
in z nenehnim prizadevanjem, da bi kot Božji otroci, ustvarjeni po
Božji podobi, ob zgledu svete Bogorodnice Marije vedno bolj rasli v
Kristusa, učlovečenega Boga, postajali eno z njim ter, ohranjajoč
svojo istovetnost, skrivnostno dozorevali v bogopodobnost – v samega
Boga.

