08. maj 2011

NEDELJA

3. VELIKONOČNA

08.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Stanka Verdel iz Železnega
ob 10h za rajne Brežnikove

Ponedeljek

Beat

09.05.

ob 19h za +Ivano Volf, obl.

Torek

Job

10.05.

ob 19h za +Franca Novak z Gorice

Sreda

Estela (Zvezdana)

11.05.

ob 19h za rajne Šupergerjeve

Četrtek

Leopold Mandić

12.05.

ob 8h na Pernovem za +Avgusta Pečnik, obl.
ob 19h za +Frančiško Iršič, obl.

Petek

Fatimska Mati Božja

13.05.

ob 19h za +Jožeta Podbornik, obl.

Sobota

Bonifacij

14.05.

ob 19h za +Marjana Turnšek in Vohove, obl.

NEDELJA

4. VELIKONOČNA – NEDELJA DUHOVNIH

15.05.

POKLICEV

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta in Marijo Čretnik
ob 10h za +Jožeta Videnšek, obl.

*
Prihodnjo nedeljo (15.5.) bo za našo dekanijo v Libojah ob 15h molitvena ura za
duhovne poklice, ob 16h pa sveta maša.
*
V nedeljo, 22. maja, vabljeni na slavje ob 5. obletnici celjske škofije. V stolnici
bo ob 15h molitvena ura, ob 16h pa slovesno somaševanje, ki ga bo vodil nekdanji
nuncij iz Vatikana. Po maši medsebojna pogostitev in prijateljsko druženje pred
stolnico.

*************************************************************
MISEL OB EVANGELIJU 3. VELIKONOČNE NEDELJE

Silila sta ga in govorila:
»Ostani z nama,
kajti proti večeru gre
in dan se je že nagnil.«
In vstopil je,
da bi ostal pri njiju.
Ko je sédel z njima za
mizo,
je vzel kruh,
blagoslovil,
ga razlomil in jima ga
dal.
Tedaj so se jima odprle
oči
in sta ga spoznala.
On pa je izginil izpred
njiju.
(Lk 24,29–31)

Učenca sta Jezusa spoznala
po lomljenju kruha in nato
še tisto uro vstala in se
vrnila v Jeruzalem, kjer sta
pripovedovala, kaj se jima
je zgodilo na poti v Emavs.
Jezusa srečujemo tudi mi.
Danes, prav vsak dan; pa
naj bo to v nasmehu otroka,
v stiku roke starca,
v
iskrenem pogledu
sodelavca, v veselju
prijatelja … Morda ga na
prvi pogled res ne
prepoznamo, vendar je vera
tista, ki nam odpira oči.
Gospod, daj, da te bomo
vsak dan znova
prepoznavali in veselo
novico o tem, da ti živiš,
iskreno širili med ljudmi.

