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NEDELJA 13. MED LETOM                    

30.06.     

 

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 +Pavlo Siter                  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +A lojza in  vse Štam petove, obl.  

Ponedeljek Oliver                                                           

01.07.                 ni m aše n i m aše n i m aše n i m aše               

Torek Ptujskogorska Mati božja                                                                                  

02.07.             ob 19h ob  19h ob  19h ob  19h    za +B oštjana V ozelj in  n jegovega očeta, obl.  

Sreda Tomaž, apostol                                                                         

03.07.       ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za rajne Pušnikove, obl.  

Četrtek Urh                                                                                                                                                        

04.07.                  ob 8h      na  P eob 8h      na  P eob 8h      na  P eob 8h      na  P ernovem  rnovem  rnovem  rnovem   za +Janija Podm iljšak   

ob  19h  ob  19h ob  19h ob  19h    za +U rško H rovat, 30. dan  

Petek Ciril in Metod – prvi petek                                                                   

05.07. ob 19h ob  19h ob  19h ob  19h    za rajne P liberšek, Cokan in  B ürgin , obl.  

Sobota Marija Goretti – prva sobota                                    

06.07.          ob ob  ob  ob  7777 h h  h  h       za +Sonjo R ožič, obl.    

NEDELJA 14. MED LETOM                

07.07. 

 
  

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, obl.  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za vse M linarjeve in  A šenbergerjeve, obl.  
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                  OB EVANGELIJU 13. NEDELJE MED LETOM 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
  
 
 
 
                                                                                   
                                                                                                       
                          
           
                                                                
                                             
                                                     
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Ljubezen vedno dokažemo z 
dejanji. Če pravimo, da nekoga 
ljubimo, pa nikoli tega ne 
pokažemo tako, da bi mu ugodili, 
sploh  ne gre za ljubezen. Če res 
ljubimo    Jezusa, bomo želeli 
delati, kar njemu ugaja. Na nek 
način mu bomo pokorni. 
Danes ima beseda pokorščina 
precej negativen prizvok. Lahko bi 
si kdo predstavljal Jezusa kot 
diktatorja, ki nam  hoče vzeti 
svobodo in nas prisiliti, da ga 
ubogamo. A Jezus sploh ni tak, in 
tudi s svojimi prvimi učenci 
gotovo ni ravnal tako. Hoče, da se 
postavimo na lastne noge in sami 
spoznamo, kaj pomeni hoditi za 
njim.  
Biti Jezusov učenec pa ni bilo lahko ne za prve kristjane ne za 
nas danes. Če se res odločimo, da bomo hodili z njim, bomo 
morda morali spremeniti marsikaj v svojem načinu življenja. 
Zato tudi mnogi pravijo, da je biti Jezusov učenec pretežko in 
prenehajo hoditi za njim. A po drugi strani je hoja za njim 
nujno nekaj zahtevnega. Včasih smo v skušnjavi, da bi se nam 
zdelo, kako Bogu naredimo veliko uslugo, ko pridemo k njemu. 
Mislimo, da lahko pridemo pod svojimi lastnimi pogoji, 
zahtevamo od njega, da počisti ves nered v našem življenju – in 
mu nato ne dovolimo, da bi deloval v nas, kot on hoče. Od 
vsega začetka se moramo zavedati, da je Bog – in kot Bog ima 
besedo On. 

Po: D. Watsonu 
 


