06. februar 2011

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

Ponedeljek
07.02.

ob 18h za +Julijano in Franca Špeglič, obl.

Torek
08.02.

ob 7h

Sreda

Apolonija, mučenka

09.02.

ob 7h

Četrtek

Sholastika, redovnica

10.02.

ob 8h

Petek

DAN ČEŠČENJA SV. REŠNJEGA TELESA

11.02.

ob 7h za +Faniko Borinc
ob 10h za +Romana Vipavc
ob 17h za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger
za rajne starše Vrhovnik in Naraks

za +Moniko Drev
za +Martina Doler
na Pernovem za +Martina Florjanc

Sobota
12.02.

ob 7h

NEDELJA

6. MED LETOM

13.02.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Antona Prevolšek, obl.
ob 10h za rajne Svetelove, obl.

za rajne Kuglerjeve

*
V petek (11.2.) bo za našo župnijo dan češčenja Sv. Rešnjega Telesa (molitveni
dan). Nagovore pri mašah (razen zjutraj) bo imel g. Milan Strmšek, župnik iz Dramelj.
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. – Ker
večinoma dopoldne niste prosti, še posebej vabljeni k sklepni sv. maši ob 17. uri.

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

OB JEZUSOVIH BESEDAH V EVANGELIJU
5. NEDELJE MED LETOM:
»Vi ste luč sveta… vi ste sol zemlje.«

Včasih ljudje izgubijo voljo do življenja. Ne pričakujejo ničesar več: »Kaj pač
koristi življenje, ko pa vedno vse ostane po starem in mogočneži zatirajo slabotne,
ko se eni obrnejo od drugih, ko končno smrt odnese zmago?« Včasih ljudje živijo
kot stroji; delajo, da bi kolikor mogoče nakopičili svoje imetje, in pri tem
pozabljajo na druge. Delajo kot roboti, ki skušajo postati vedno mogočnejši .. Tam,
kjer žive kristjani, bi moralo biti močnejše veselje do življenja! Upanje bi se
moralo dvigati kot veliko jutranje sonce! Presenečeno strmenje bi moralo odsevati
z obrazov zaradi sreče, da so skupaj in skupaj delajo velike stvari. Tedaj bi se
moralo reči: »Glejte, v življenju je vera kot sol v jedi! Najbrž so tu Kristusovi
prijatelji!«
Po: A.Hari

DAN ČEŠČENJA
SVETEGA REŠNJEGA TELESA
petek, 11. februarja
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