05. februar 2012

NEDELJA

5. MED LETOM

Ponedeljek

Japonski mučenci

05.02.

06.02.

Torek
07.02.

Sreda
08.02.

Četrtek
09.02.

Petek
10.02.

Sobota
11.02.

NEDELJA
12.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Janija Podmiljšak
ob 10h za +Terezijo Vengust, obl.
ob 18h za +Mirana Grobelnik, obl.
Nivard

ob 7h

za +Rozalijo Parežnik

ob 7h

za +Martina Doler

ob 8h

na Pernovem za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger

Hieronim Emiliani
Apolonija

Sholastika

ob 18h za rajne Kovačeve

DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA

ob 7h za +Jakoba in Justino Doler
ob 10h za +Branka Pečnik
ob 17h za r. starše Vrhovnik in Naraks ter Zinko Vrhovnik
za +Alojza Lešnik, osmina
6. MED LETOM

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavka in rodbino Cokan, obl.
ob 10h za +Franca in Ano Arnšek, obl.

*
V soboto (11.2.) bo za našo župnijo dan češčenja Sv. Rešnjega Telesa
(molitveni dan). Nagovore pri mašah bo imel naš rojak Srečko Reher. Lepo vabljeni, da
žrtvujete pol ure svojega časa tudi izven maše in pridete počastit Jezusa v Najsvetejšem
zakramentu. Dan češčenja v župniji je lepa priložnost, da izrazimo svojo vero in
hvaležnost za Jezusovo bližino v kruhu življenja. Še posebej vabljeni k sklepni sv. maši
ob 17. uri.

*************************************************************
MISLI OB KULTURNEM PRAZNIKU
V sredo, ko je Prešernov dan in slovenski kulturni praznik,
ne smemo pozabiti na pomen kulture. Vse tisto, kar nam
nudi umetnost, je ustvarjeno zato, da bi nam olepšalo
življenje. V slikarstvu, arhitekturi, glasbi, književnosti,
gledališču ... človek presega svojo površnost in se odpravlja
v globino. Tako se poskušamo približati resnici, lepoti in
dobroti. Zato nas vsaka prava kultura obenem vodi v smer
vere in srečanja z Bogom.
Sicer pa h kulturi ne spadajo samo različne zvrsti
umetnosti. Govorimo tudi o srčni kulturi – to je o dobroti,
poštenosti, plemenitosti ... To pa je naloga vsakega človeka,
še posebej kristjana, čeprav nima kakšnih posebnih umetniških talentov.
Priznanih umetnikov, kulturnikov in znanstvenikov, ki dobivajo nagrade, je
pravzaprav malo. Pa zato mi, navadni ljudje, nismo toliko na slabšem. Ravno
kultura srca je vredna največ. Človeka naredi globokega in ga tudi najbolj
približa Bogu.
Po: F. Juvanu

Spored češčenja na naslednji strani!

DAN ČEŠČENJA
SVETEGA REŠNJEGA TELESA
sobota, 11. februarja
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7.00
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
15.30
16.00
16.30
17.00

maša, litanije Imena Jezusovega
molijo iz naselja

Pirešica
Pernovo
Železno
Hramše

maša
(do 12h)

Galicija
Zavrh
Podgora
Gorica

križev pot
maša,
sklep češčenja

