26. december 2010

NEDELJA

SVETA DRUŽINA
mučenec)

26.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Ano in Vero Šuper, obl.
ob 10h za +Jožeta in Jožefo Podvršnik, obl. (blagoslov konj)

Ponedeljek

JANEZ, apostol in evangelist

27.12.

ob 16.30 na Pernovem za rajne Rednak in Vovk
ob 18h za +Vido Lukanc, obl.

Torek

Nedolžni otroci

28.12.

ob 7h

(Štefan, prvi

(blagoslov vina)

za +Štefana in Martina Tržan

Sreda
29.12.

ob 18h za +Alojzijo Proje, kot osmina

Četrtek
30.12.

ob 18h za +Katico Gjuras, kot osmina

Petek

Silvester, papež

31.12.

ob 7h

Sobota

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI - NOVO LETO

01.01.2011

ob 10h za +Ferdinanda Videnšek, obl.
ob 16h na Pernovem za +Ivana Bratušek

NEDELJA

2. NEDELJA PO BOŽIČU

02.01.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Martina Florjanc
ob 10h za +Ivana Kugler

za vse dobrotnike cerkve in župnije

*
Naročnino za verski tisk je treba poravnati v januarju (lahko tudi v dveh
obrokih). Cene: Družina – 75,40 €; Ognjišče – 26,40 €; Mohorjeve knjige – 42,00 €.
*
Po Novem letu bom v mesecu januarju hodil po obiskih in blagoslovih hiš in
družin, kjer sem bil nazadnje pred dvema letoma: Zavrh, Pernovo, Podgora, Hramše.

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

MISEL OB NEDELJI SVETE DRUŽINE (26.12.)

Obstajajo področja, na katerih edino cerkvena
skupnost izpoveduje določene vrednote; še
zlasti, če gre za vrednote proti toku. Eno takih
področij je ravno družina.
Povedati resnico o zakonu in družini je
nekakšno preroštvo, in ravno zato, ker je takšno,
je osamljenost neizogibna. Okrog prerokov ni
množic; tam je pogosto puščava, samota,
majhna skupina. Okrog nas je nezanesljiva
kultura, ki nasprotuje družini; prevladuje
svoboda posameznika.
Iz tega izhaja slabotna družinska politika in
kultura, za katero se zdi, da sumničavo gleda na
zakon in razlaga izbiro zakona kot neke vrste vez
in omejevanje osebne svobode. In posledično
utrpi pomanjkanje smisla tudi družina. Od tod pa
izvirajo številni širši problemi v družbi, ki pa se
jih pogosto še ne zavedamo, a so korenito
spremenili svet in odnose med ljudmi.
Po: E. Masseroniju

