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NEDELJA

4. MED LETOM

03.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +M irana G robelnik, obl.
ob 10h za +A lojza Pogladič in Florjančeve starše, obl.

Ponedeljek

Jožef Leoniški

04.02.

ob 18h za rajne B réžnik in K lep

Torek

Agata

05.02.

ob 7h

Sreda

Japonski mučenci

06.02.

ob 7h

Četrtek

Nivard

07.02.

ob 8 h

Petek

Hieronim

08.02.

ob 18h za +A lojza Lešnik, obl.

Sobota

Apolonija

09.02.

ob 7h

NEDELJA
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10.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavka in N ežo Cokan, obl.
ob 10h za dva rajna B laža Cvikl

za +M oniko D rev
za zdravje in v dober nam en
na Pernovem za +Ivana in N ežo Štajner, obl.

za +Jožeta in R ozalijo A šenberger

*
Prihodnji ponedeljek (11.2.) bo v naši župniji MOLITVENI DAN – dan
češčenja Svetega Rešnjega Telesa. Kot običajno bodo maše ob 7h, 10h in 17h (sklep).
Drugi dve maši bo vodil g. Amadej Jazbec. – Lepo vabljeni k čim večji udeležbi – tudi
k češčenju preko dneva!
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4. NEDELJA MED LETOM

Ko so to slišali, so se
vsi v shodnici razsrdili.
Vstali so, ga vrgli iz
mesta
in odvedli na rob hriba,
na katerem je bilo
njihovo mesto
sezidano,
da bi ga pahnili v
prepad.
Toda on je šel
po sredi med njimi –
in je odhajal.
(Lk 4,28–30)

Ljubezen je Božji dar človeku –
tako nam govori Sveto pismo.
Človek ljubezen preprosto zaživi.
Podarjena mu je v bivanje.
Izkusi jo, če to hoče ali ne.
Zaradi nje lahko zboli –
ali pa je očaran.
Ljubezen je kakor žerjavica,
ki tli v človeku.
Je kakor deroča reka,
ki ga odnese s seboj.
Ljubezen pa ni le ljubezen
med možem in ženo,
ampak tudi ljubezen do otrok,
ljubezen do sočloveka, do narave –
ljubezen kot temeljno razpoloženje
in drža, ki prežema vse naše misli
in vsa naša dejanja –
in ljubezen med Bogom in človekom.
Anselm Grün

