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NEDELJA BELA - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA           

07.04.     

 

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 +F ranca G olčar in  starše  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Stanka A rnšek in  starše, obl.           

Ponedeljek Maksim                                                                             

08.04.                 ob 19h    ob  19h     ob  19h     ob  19h     za rajne Sodinove                           

Torek Valtruda                                                                                                   

09.04.             ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +R ozalijo in  Jožeta A šenberger               

Sreda Domen                                                                                    

10.04.       ob 7hob 7hob 7hob 7h      za +F ranca in  A ntonijo V engust ter rodbino R ehar 

Četrtek Stanislav                                                                                                                                                   

11.04.                  ob 19h    ob  19h     ob  19h     ob  19h     za +Jožefa V erdel, osm ina                      

Petek Zenon                                                                                         

12.04. ob 19hob 19hob 19hob 19h    za +F rančiško in  F ranca Tkavc                   

Sobota Ida                                                             

13.04.          ob 7h   ob  7h   ob  7h   ob  7h       za +G eliko in  Ivana V idenšek                     

NEDELJA 3. VELIKONOČNA                                    

14.04. 

 
  

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 +Jožeta in  M arijo Pečnik  

ob  10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Jožeta in  M arijo Polak ter n june starše  
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BELA NEDELJA                                                                      
                                                                                                       
                          
                                                             
 
 
                                                 
                                             

                                                                                              
                                                                                               
                                                                                                    Iz nedeljskega evangelija: 
                                                                                      Srečanje apostola Tomaža 
                                                                                                         z vstalim Kristusom 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj je na zemlji, na svetu 
najdragocenejše? Dragocenejši 
od vsega imetja in denarja je ljubi 
mir, ki ga svet nima in ne more 
dati, ki nam ga je Jezus, Božji 
Sin, prinesel iz samih nebes. Zato 
so angeli ob njegovem rojstvu 
peli: »Slava Bogu na višavi in 
mir ljudem na zemlji.« 
Kaj je najljubše na svetu? Meni je 
na svetu gotovo najljubši ljubi 
mir, če lahko z vsemi mirno in v 
miru živim. Zato je bil tudi 
Jezusov prvi pozdrav po 
njegovem vstajenju: »Mir vam 
bodi!« 
Kaj je najboljše, ko se bomo 
nekoč ločili s tega sveta? 
Najboljše ob smrtni uri je tisti 
sladki dušni mir, ki nam ga je 
Jezus zapustil kot dediščino, ko 
je rekel: »Svoj mir vam 
zapuščam, svoj mir vam dam. Naj 
se vaša srca ne vznemirjajo in ne 
bojte se.« Drage ovčice, danes 
vam želim: »Mir z vami!« To je 
najdragocenejše, najljubše in 
najboljše na celem svetu kot 
dragoceno velikonočno jajce. 
Toda ta dušni mir, kako malo je 
upoštevan, kako zlahka ukraden! 

Anton Martin Slomšek 


