20. maj 2012

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

Ponedeljek

Timotej

21.05.

ob 19h za +M arijo R ozm an, 30. dan

Torek

Emil

22.05.

ob 19h za +Ivana Potočnik

Sreda

Socerb

23.05.

ob 19h za +M arijo in Jakoba Jelen ter sorodnike

Četrtek

Marija, Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj

24.05.

ob 8 h v Petrovč
Petrov čah za rajne A šenbergerjeve
ob 19h za +A nico Čakš

Petek

Urban

25.05.

ob 19h za rajne D olarjeve iz Pirešice

Sobota

Filip Neri

26.05.

ob 7 h (!) za +V iktorja in D ragico K apitler, obl.

NEDELJA

BINKOŠTI

27.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +A no in oba Jožeta Štefančič, obl.
ob 10h za +Jožeta in Štefko K rajnc

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

MISLI OB EVANGELIJU 7. VELIKONOČNE NEDELJE

Preljubi! Če nas je Bog tako ljubil,
sm o tudi m i dolžni ljubiti drug drugega.
1 Jn 4,11

Ne prosim,
da jih vzameš s sveta,
ampak da jih
varuješ hudega.
Niso od sveta,
kakor jaz nisem od sveta.
Posvéti jih v resnici;
tvoja beseda je resnica.
Kakor si mene
poslal na svet,
sem tudi jaz nje
poslal v svet.
(Jn 17,15–18)

Ena razsežnost našega duhovnega
življenja sega kvišku in je umerjena v
Boga. Bog ni ljubezen le sam v sebi,
temveč kaže ljubezen navzven in jo deli z
nami. Svojega Sina je poslal svetu za
odrešenika, daje nam Duha, ki v nas
prebiva.
Druga razsežnost naše duhovnosti je
vodoravna, usmerjena je k ljudem. Tako se
obe dopolnjujeta, da moremo pristno
ljubezen do Boga imenovati samo tisto, ki
zajema tudi bližnjega. Z bližnjim moramo
deliti dobrine in mu odpuščati, kakor to
dela Bog.
Apostol Janez pravi, da Boga nikoli nihče
ni videl, in nadaljuje, da je Bog v nas, če se
med seboj ljubimo. Po ljubezni postane
Bog, ki je sicer neviden, med nami viden.
Človek se zaveda svoje grešnosti in ga je
strah Božje sodbe. Ko pa pomisli, da je
Bog ljubezen, se strahu znebi, v srce pa se
mu naseli zaupanje.
p. Franc Cerar

