5. maj 2013

NEDELJA

6. VELIKONOČNA

05.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta, A ntona in A no V eber
ob 10h za +Jožefo G olavšek in sorodnike

Ponedeljek

prošnji dan

06.05.

ob 9h na G ori za +V alentina R eher
ob 19h za vse V idenškove, obl.

Torek

prošnji dan

07.05.

ob 8h na Pernovem za +Janeza Siter
ob 19h za +Stanka V erdel iz Ž eleznega

Sreda

prošnji dan

08.05.

ob 9 h za +Štefko Senovršnik
ob 19
1 9 h za +Franca Šm arčan

Četrtek

GOSPODOV VNEBOHOD

09.05.

ob 7h za +Stanka K ram ar in starše
ob 17.30 na Pernovem za +Janija Podm iljšak in E lfride H erto
ob 19h za rajne M atkove starše, obl.

Petek

začetek binkoštne devetdnevnice

10.05.

ob 19h za +Franca N ovak z G orice

Sobota

Mamert

11.05.

ob 19h za rajne Podvršnikove in sorodnike

NEDELJA

7. VELIKONOČNA

12.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Ivanko in V ilija Z orzo, obl.
ob 10h za +K arolino in Jožeta N araks

(som aševanje dekan. duhovnikov)

*

Sestanek za starše letošnjih prvoobhajancev bo v petek, 17. maja, ob 18. uri.

**********************************************************************************

MISLI OB BOŽJI BESEDI 6. VELIKONOČNE NEDELJE
Tolažnik Sveti Duh pa,
ki ga bo Oče poslal
v mojem imenu,
vas bo učil vsega
in spomnil vsega,
kar sem vam povedal.
Mir vam zapustim,
svoj mir vam dam;
a ne, kakor ga daje svet,
vam ga dam jaz.
Vaše srce naj se
ne vznemirja in se ne plaši.
(Jn 14,26–27)

Zadnji cerkveni koncil je z nekaj daljšimi presledki trajal več let,
odloki, ki jih je sprejel, pa obsegajo zajetno knjigo. Prvi koncil v
Jeruzalemu je bil mnogo krajši, odloke, ki jih je sprejel, pa je
povedal v nekaj stavkih. Teh nekaj kratkih stavkov pa je odločilo
bodočnost krščanstva. Vernike, ki so bili vznemirjeni in razdeljeni,
je pomiril in jim dal zagotovilo, da so oznanjevalci evangelija na
pravi poti.
In ravno o tem govori današnje prvo berilo iz Apostolskih del. Iz
vsebine pisma namreč razberemo, da so ga udeleženci koncila
namenili predvsem vernikom iz poganstva. Imenujejo jih brate in
jim pošiljajo pozdrave. Obžalujejo, da so nekateri s prevelikimi
zahtevami vnesli mednje nemir, ter jim zagotavljajo, da se smejo na
to, kar učita Pavel in Barnaba, povsem zanesti. Zaradi večje
gotovosti jim pošiljajo še dva zanesljiva in spoštovana moža, Juda
in Sila.
Tudi mi smo večkrat zbegani, a po navzočnosti duhovnikov in
Svetega Duha, h kateremu se je vredno v slehernem dvomu
zatekati, so naša prepričanja lahko bolj trdna, vera pa bolj
poglobljena.
Po: F. Cerarju

