22. april 2012

NEDELJA

3. VELIKONOČNA

22.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne starše B lazinšek-Jelen
ob 10h za +M arijo H rustel in sorodnike, obl.

Ponedeljek

Jurij

23.04.

ob 19h za +D žura Sabadžija

Torek

Fidelis

24.04.

ob 19h za +M arijo Jezovšek, 30. dan

Sreda

MARKO, evangelist

25.04.

ob 9 h za +R ozalijo Parežnik (som aševanje dek. duhovnikov)
ob 19h za +M arijo R ozm an, osm ina

Četrtek

Marija, Mati dobrega sveta

26.04.

ob 8h

Petek

Cita

27.04.

ob 19h za +A dolfa V eber, obl.

Sobota

Peter Chanel

28.04.

ob 7h

NEDELJA

4. VELIKONOČNA - nedelja Dobrega Pastirja

29.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +D ušana Pečnik
ob 10h za +A nico K ugler, obl.

na Pernovem za rajne Pliberšek-Cokan

za +A vgusta in Frančiško Čretnik

*
Pred nami je teden molitve za duhovne poklice. Vsak dan se bomo pri maši
spomnili na to, priporočamo pa, da bi tudi po družinah zmolili kakšno molitev v ta
namen. – Prihodnjo nedeljo (29.4.) bo v Libojah za našo dekanijo molitvena ura za
duhovne poklice ob 16h. Takoj po molitveni uri bo somaševanje, ki ga bo vodil
p. Franc Kovše, župnik v Nazarjah.

*************************************************************
OB EVANGELIJU 3. VELIKONOČNE NEDELJE

Vstopiti v skrivnost

Dejal jim je:
»Kaj ste preplašeni
in zakaj se vam v srcu
oglašajo dvomi?
Poglejte moje roke in
moje noge, da sem jaz
sam.
Potipljite me in poglejte,
kajti duh nima mesa in
kosti,
kakor vidite, da jih imam
jaz.«
Ko je to rekel,
jim je pokazal roke in
noge.
Ker pa od veselja
še niso verjeli in so se
čudili,
jim je rekel:
»Imate tukaj kakšno jed?«
Ponudili so mu
kos pečene ribe. Vzel jo je
in jo vpričo njih pojedel.
(Lk 24,38–43)

Verjeti:
da je Bog nekaj drugega kot versko
znanje, nekaj drugega kot
sprejemanje verskih resnic in dogem.
Verjeti:
da se pot do njega začenja
z vstopom v veliko skrivnost.
Tipaje in iskaje, vprašujoč in proseč za
luč.
Dokler se te Bog nekega dne ne dotakne
in ti da v tisočih stvareh vsak dan
slutiti svojo navzočnost.
Verjeti
in videti dalje skozi stvari, nanj, ki stoji za njimi.
Verjeti:
da zapustiš vernost trdnih tal in greš čez vodo, zaupaš se bitju, o
katerem veš: učinkovito je navzoč in te vabi vedno dlje.
Verjeti
in se prepustiti novi, globlji razsežnosti, področju, kjer so zabrisane vse
meje.
Verjeti:
da se poln zaupanja vržeš v temo, tako močna je tvoja ljubezen.
Vera je dar.
Ne moreš si je pridobiti. Ne moreš je izsiliti.
Po: P. Bosmansu

