
 
 

            23. oktober 2011  
 
 
 
 

NEDELJA 30. MED LETOM – MISIJONSKA                               

23.10.      
 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  za +Alojza Ježovnik  
                                             in Alojzijo Krajnc, obl.  
ob 10h    za +Ljudmilo ter Podgorškove in Centrihove  

Ponedeljek Anton Klaret                             

24.10.                 ob 19h    za +Rozalijo Parežnik, 30. dan             

Torek Krizant                                                                                    

25.10.            ob 7h      za +Faniko Borinc                         

Sreda Lucijan                                                                                       

26.10.       ob 7h      za +Branka Doler                    

Četrtek Sabina                                                                                      

27.10.       ob 8h     na Pernovem  za +Katico Djuras                 

Petek Simon in Juda Tadej, apostola                                                

28.10. ob 19h    za +Marijo Verdev, obl.                                           

Sobota Felicijan                                               

29.10.          ob 7h      za +Marjana Messec, obl.                           

NEDELJA 31. MED LETOM – ŽEGNANJSKA (VRNITEV NA SONČNI 
ČAS)      

30.10. 
 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  za +Franca Pečnik, obl.  
ob 10h    za +Marico in Martina Volf, obl.                 

 
 
 



* V naši župniji bi radi ponovno ustanovili cerkveni otroški pevski zbor. Vodila ga 
bosta Jan Grobelnik kot zborovodja in Katarina Drame kot organistka. Vabljeni otroci 
od 2. do vključno 6. razreda. Prve vaje bodo v petek (28.10.) ob 17.30 v župnišču.                  
 

************************************************************* 
            MISLI OB EVANGELIJU IN MISIJONSKI NEDELJI  
 
Kristusov evangelij razglaša eno samo zapoved! Ko je neki farizejski učitelj postave povprašal 
Jezusa, katera je največja zapoved, je Božji učenik preprosto dogovoril: »Ljubi Gospoda, svojega 
Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej 
podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in 
preroki«  (Mt 22,37-40). 

 
Da, ljubezen je tista, ki vliva zaupanje v srce in z zaupanjem mir in srečo. 
Kdor ljubi s čisto nesebično Kristusovo ljubeznijo, se nikogar in ničesar ne 
boji. Najmanj pa se boji Kristusa in njegove sodbe. Saj bo Kristus, njegov 
prijatelj in brat, le njegov pravični in dobri plačnik. Toda ljubezen nikakor 
ne sme ostati le v čustvih in besedah. Kristus nas vedno znova poziva k 
dejanjem – dejanjem ljubezni! 

Dvajset stoletij že krščanstvo priča o čudovitih delih ljubezni. Kaj vse so mnogi žrtvovali za 
Kristusa v svojih bratih in sestrah. Nepretrgan niz duhovnih in telesnih del usmiljenja se blešči pred 
našimi očmi in nas vzpodbuja, da tudi mi v našem mrzlem, od sovraštva razklanem veku, spolnimo 
svojo dolžnost žive krščanske ljubezni. Zapišimo si z velikimi neizbrisnimi črkami v svoj delovni 
program: Vsaj eno dobro delo vsak dan! Iz čiste ljubezni storjena dobra dela so in ostanejo naša 
edina tolažba za tisti veliki sodni dan, ki mora priti in se mu nihče ne more izogniti.  
                                                                                                                                                                 Po: S. Janežiču 

 
                                                                         

 

Poklicani smo, 
da smo misijonarji v okolju, 

v katerem živimo! 
 

                 
 

Danes je misijonska nedelja. Tudi mi smo 
poklicani, da bi bili misijonarji! 
Za to ni potrebno potovati v oddaljene, nepoznane 
kraje. Če bomo polni vere, upanja in ljubezni, 
bomo misijonarji v svojem okolju. Ta naziv bomo 
zaslužili tudi, če bomo pošteno živeli v svoji ulici, 
naselju, mestu … Po nas bo tako svet spoznaval 
tudi njega in njegove zapovedi, ki so pot do 
srečnejšega in lepšega življenja.  
 


