06. maj 2012

NEDELJA

5. VELIKONOČNA

06.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta in družino Strupeh
ob 10h za +Stanka in starše A rnšek

Ponedeljek

Gizela

07.05.

ob 19h za +Franca in M arijo R ednak

Torek

Viktor

08.05.

ob 19h za +Jožeta Podbornik, obl.

Sreda

Izaija

09.05.

ob 19h za vse D olšekove

Četrtek

Job

10.05.

ob 8h na Pernovem za +Ivanko in V ilija Z orzo
ob 19h za +Franca N ovak z G orice, obl.

Petek

Mamert

11.05.

ob 19h za rajne Sodinove

Sobota

Leopold Mandić

12.05.

ob 19h za +Frančiško in Jožeta Iršič, obl.

NEDELJA

6. VELIKONOČNA

13.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +A ngelo N ovak, obl.
ob 10h za +G eliko in Ivana V idenšek

*
V nedeljo, 20. maja, bomo v celjski stolnici obhajali 6. obletnico naše škofije. Ob
15h bo molitvena ura za duhovne poklice, ob 16. uri pa slovesno somaševanje, ki ga bo
vodil naš rojak, mariborski nadškof metropolit dr. Marjan Turnšek. Vabljeni vsi,
posebej še člani Župnijskih pastoralnih svetov.

*************************************************************
MISLI OB EVANGELIJU 5. VELIKONOČNE NEDELJE

Jaz sem prava vinska trta
in moj Oče je vinogradnik.
Vsako mladiko na meni,
katera ne rodi sadu, odstrani;
in vsako, katera rodi sad,
otrebi, da rodi še več sadu.
(Jn 15,1–2)

Ko je človek v stiski, mu ne pomagajo niti Božja beseda, niti politika, niti socialni programi
in revolucionarni manifesti – če tu ni ljudi, ki besedam sledijo z dejanji, ljudi, ki pomagajo, ki
pri njem ostanejo in ga imajo za truda vrednega.
Še vedno je toliko stiske, v temi zaklenjenih hiš je še toliko pozabljenih ljudi, samih,
osamljenih, ki čakajo na nekoga, da bo vstopil in jim povedal, da ima njihovo življenje še
smisel.
Čakajo na Jezusa – toda Jezusovi učenci so navadno na sestankih, pogovorih. Njihov telefon
je zaseden! Toliko dela imajo z organizacijo. Študirajo probleme in diskutirajo o njihovih
rešitvah.
Da bi se kristjani le spreobrnili in šli med ljudi – da bo v njihovih rokah čutiti Božjo ljubezen!
Po: P. Bosmansu

