
 

               30. januar 2011  
 
 
 
 

NEDELJA 4. MED LETOM - NEDELJA SV. PISMA             

30.01.      
 

ob 7h      za farane        
ob 8.30   na Pernovem  za +Slavko Dolar                              
ob 10h    za +Alojza Pogladič in sorodnike, obl.          

Ponedeljek Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev         

31.01.                 ob 18h    v zahvalo in dober namen                       

Torek                                                                                                  

01.02.            ob 7h      za +Jakoba Grobelnik  

Sreda JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA                              

02.02.       ob 7h      za +Džura Sabadžija  
ob 16.30  na Pernovem  za +Frančiško Glušič  
ob 18h    za rajne Johanove iz Zavrha  

Četrtek Blaž, škof in mučenec                                                              

03.02.       ob 7h      za 2 rajna Blaža Cvikl in rajne Tomanove      

Petek prvi petek                                                                                 

04.02. ob 18h    za +Nežo in Franca Podpečan           

Sobota Agata, mučenka - prva sobota                                            

05.02.          ob 7h      za rajne Borinčeve iz Galicije                

NEDELJA 5. MED LETOM                                     

06.02. 
 

ob 7h      za farane        
ob 8.30   na Pernovem  za +Slavka Cokan, obl.                      
ob 10h    za +Ivana in Geliko Videnšek                    

 
 



 
* V sredo, na svečnico, bo pri vseh treh mašah blagoslov sveč, ki jih boste, kot 
običajno, lahko dobili v cerkvi (cena: 1,50 €). 
 
* V ponedeljek, 7. februarja, bo po maši (ob 18.30) seja Župnijskega pastoralnega 
sveta in ključarjev.   
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Ko je zagledal množice,  
se je povzpel na goro.  

Sédel je in  
njegovi učenci so prišli 

k njemu. 
Odprl je usta in jih učil. 
Veselite in radujte se,  

kajti vaše plačilo v 
nebesih  

je veliko. 
 

(Mt 5,1-2.12) 

 

Vsi smo si zelo podobni. Želimo si samo 
dobro, samo tisto lépo in brez križa, ne da 
pride kaj narobe. A tega žal NI! Kako močno 
nas nagovarja mati Terezija, ko pravi: »V 
vsakem življenju MORA priti križ!« Brez 
tega ne gre, to je sestavni del življenja; in to 
nas čisti, krepi, nas dela močne, to nas 
poglablja v naši molitvi, v zvestobi, v 
predanosti, to nas dela podobne njemu, ki je 
šel iz ljubezni na križ. 
Po blagrih nas Bog vabi k pokori, 
spreobrnjenju, čistosti, k temu, da sprejmemo 
tudi križ, tudi težke stvari v življenju, in to 
darujemo Bogu. Če bolečino, ki jo doživljaš, 
daruješ Bogu, je ta molitev vredna več kot 
veliko rožnih vencev!  

Po: http://tonikmet.com 


