22. maj 2011

NEDELJA

5. VELIKONOČNA

22.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Antona, Ano in Jožeta Veber
ob 10h za +Martina Rednak, obl.

Ponedeljek

Janez de Rossi

23.05.

ob 19h za +Faniko, Terezijo in vse Šupergerjeve

Torek

Marija Pomočnica kristjanov

24.05.

ob 19h za +Ivanko Lešnik in starše, obl.

Sreda

Urban I., papež

25.05.

ob 19h za +Alojza Pogladič in Florjančeve starše

Četrtek

Filip Neri

26.05.

ob 8h na Pernovem za r. starše Grebovšek in družino Jelen
ob 19h za +Marijo Hrustel

Petek

Bl. Alojzij Grozde, mučenec

27.05.

ob 19h za +Ferdinanda Novak, obl.

Sobota

SLOVESNOST SVETE BIRME

28.05.

ob 10h za rajne Ožbelak, Novak in Martina Golavšek
za rajne Podlesnik in Toplak

NEDELJA

6. VELIKONOČNA

29.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavka Reher
ob 10h za +Štefko in Jožeta Krajnc

*************************************************************
MISEL OB 5. VELIKONOČNI NEDELJI

Verujte mi,
da sem jaz v Očetu in Oče v meni
Prav zaradi tako edinstvenega odnosa z
Očetom je Jezus Kristus edini, ki nam o
Očetu lahko kaj pove »iz prve roke«. O
Očetu ne vemo pravzaprav nič, razen kar
nam je razodel Jezus. Samo on more o Očetu
najbolj verodostojno govoriti v našem
človeškem jeziku. Pa tudi k Očetu nihče ne
more priti razen po Sinu. Sam je zagotavljal,
da kdor vidi njega, vidi Očeta, in da je samo
on pot k Očetu. Seveda je to tako velika
skrivnost, da je tudi najožji Jezusovi
spremljevalci preprosto niso mogli sprejeti in
jih je moral znova in znova popravljati v
njihovih predstavah in tudi željah.
Tudi za našo vero je bistvenega pomene, da
Jezus Kristus ostane pravi Bog. Samo tako je
res lahko Odrešenik. Saj človek sam sebe ne
more odrešiti, in tudi drug drugega ne
moremo, zato mora Jezus ohraniti tudi svojo
Božjo naravo neokrnjeno in kot druga Božja
oseba ostati istega bistva z Očetom. V tem
primeru lahko ostaja tudi njegovo ime
mogočno in vredno vsega češčenja.
Po: dr. M. Turnšku

»Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.«
Saj poskusimo hoditi po tej poti, ki vodi k Očetu, a pogosto se držimo svojih resnic in
življenja, kjer Bog nima pravega mesta. Ker je dober, nam trenutke, ko skrenemo z
njegove poti, odpušča in nas vabi, da se nanjo vedno znova vrnemo. Le tako bomo
srečno prispeli na cilj – to je edina prava pot!

