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NEDELJA 5. VELIKONOČNA          

28.04.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane     

ob  8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem  ob 8 .30    na  P ernovem   za +A nico in  F ranca Cokan 

                                                     ter F aniko V rečko  

ob  1ob 1ob 1ob 1 0h    0h     0h     0h     za +M artina R otar                      

Ponedeljek Katarina Sienska                                                                  

29.04.                 ob 19h    ob  19h     ob  19h     ob  19h     za +A nico K ugler, obl.  

Torek Pij V.                                                                                                     

30.04.             ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +Ivana Potočnik in  vse U rbanove               

Sreda JOŽEF DELAVEC - PRAZNIK DELA                                       

01.05.       ob 7hob 7hob 7hob 7h       za +F ranca K rulec 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +Slavka R ehar  

ob  10h  ob  10h ob  10h ob  10h    za +Pepija V erdel, 30. dan  

Četrtek Atanazij, škof, c. uč.                                                                                                                                      

02.05.                  ob ob  ob  ob  19h19h19h19h              za rajne O čjakove in  P levnikove            

Petek Filip in Jakob ml., apostola - prvi petek                                                     

03.05. ob 19hob 19hob 19hob 19h    za +A vgusta in  F rančiško Čretnik                

Sobota Florijan - prva sobota                                          

04.05.          ob ob  ob  ob  19h19h19h19h        za rodbino V erdel, p .d . K ovačkove                

NEDELJA 6. VELIKONOČNA          

05.05. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane     

ob  8 .30    na  ob  8 .30    na  ob  8 .30    na  ob  8 .30    na  P ernovem  P ernovem  P ernovem  P ernovem   za +Jožeta, A ntona in  A no V eber 

ob  10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Jožefo G olavšek in  sorodnike       

 
 



 
* V mesecu maju obhajamo lepo staro slovensko pobožnost: šmarnice. Lepo 
vabljeni otroci, njihovi starši in seveda tudi drugi odrasli! Šmarnice z mašo so             
ob 19. uri (razen ob nedeljah in morda kakšne nujne redke izjeme).  
 
*************************************************** ******************************* 

 
 
                                                                    

                                                                                                       
                          
           
                                        
                                             
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 
 
 

Novo zapoved vam dam:  
»Ljubite se med seboj!  

Kakor sem vas jaz ljubil,  
se tudi vi ljubite med seboj.  
Po tem bodo vsi spoznali, 

da ste moji učenci,  
ako boste imeli  

ljubezen med seboj.« 
 

(Jn 13,34–35) 

Kadarkoli bližnjemu naredite kaj 
dobrega zato, ker je tudi njega 
ustvaril Bog in hrepeni po svojem 
koščku sreče prav tako kot vi po 
svojem, se boste naučili, da ga 
boste malo bolj ljubili ali vsaj 
malo manj sovražili. Krščanska 
ljubezen torej polagoma vodi tudi 
v naklonjenost, v drugačen 
čustveni odnos, čeprav tega v 
začetku nimamo.  
Ko se trudimo biti enako prijazni 
do vseh, kaj kmalu ugotovimo, da 
nam je všeč vedno več ljudi in da 
imamo radi tudi tiste, za katere si 
tega na začetku niti misliti nismo 
mogli. 

C. S Lewis 

 
 

V premišljevanje vam vedno znova predlagam naslednje Jezusove besede: 
»Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj« (Jn 13,34). 
Vsak človek v sebi nosi hrepenenje, da bi ljubil in bil ljubljen. Kljub temu 
pa je ljubiti težko in pri ljubezni se srečujemo z mnogo zmotami in 
neuspehi. /.../ Toda, ali se smemo kljub čustvenim primanjkljajem in 
razočaranjem ravnodušno prepustiti misli, da je ljubezen utopija in 
neuresničljiv sen? Nikakor! 

papež Benedikt XVI. 


