
ODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

21. NEDELJA MED LETOM - 22. avgust 2021
Devica Marija Kraljica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + starši Stane in Emilija Elikan
Ponedeljek: 23. 8. 2021
Roza iz Lime, redovnica; Dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov
Ob 18.30: + Peter Goli, obletna
Torek: 24. 8. 2021
Natanael (Jernej), apostol; Spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Jure Kupljenik, obletna
Sreda: 25. 8. 2021
Jožef Kalasanc, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ob 7.00: + Marija Mavec, obletna
Četrtek: 26. 8. 2021
Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica
Ob 18.30: + Jožefa Jager, obletna
Petek: 27. 8. 2021
Monika, mati sv. Avguština
Ob 18.30: + Stane Skubic, obletna
Sobota: 28. 8. 2021
Avguštin, škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + duhovnik-kanonik Martin in vsi pokojni iz družine Erklavec
22. NEDELJA MED LETOM - 29. avgust 2021
Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, mučenka
Ob 8.00: + Franc Vidic, ob rojstnem dnevu

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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OZNANILA
Od 22. do 29. avgusta 2021

Možnost izbire



Pri Bogu je vsaka oseba
dobrodošla. Za vse so mesta
prosta. Toda ne pri nekem x-
poljubnem Bogu, sploh pa ne pri
Bogu lepega vremena.
 Ampak pri Bogu križa.

H komu naj gremo?

“Ali hočete tudi vi oditi?”, je vprašal Jezus dvanajstere, potem ko je del
njegovih nezadovoljnih in godrnjavih učencev odšlo stran. Peter pripravi
svoje tovariše, da ostanejo in v prid dvanajsterih reče: “Gospod, h komu
naj gremo? Besede večnega življenja imaš.”

“Ali hočete tudi vi oditi?” To vprašanje danes postavljaš Jezus tudi nam,
ko se vedno več kristjanov razočaranih in malodušnih umika.

  “H komu naj gremo? “  Kje naj najdemo domovino? Kje naj slišimo
Tvoje oznanilo? Kdo naj ga pove naprej? Kaj bo nastalo iz Tvoje Cerkve, če 
tudi mi odstopimo in odidemo, če se izognemo svoji odgovornosti in
opazujemo samo še od zunaj? 

Prihodnost Cerkve smo mi, Božje ljudstvo, zreli kristjani. Daj nam moč,
da ostanemo in vztrajamo, da bomo slišani in pomagali oblikovati
prihodnost. Daj, da dajemo Cerkvi obraz, ki izžareva duha Kristusovega
evangelija.

Gospod, tvoji izzivi, tvoji sklepi, pred katere nas postavljaš na naši poti
vere, so veliki. Če pogledamo nase, jim pogosto nismo dorasli. Toda če jih
navežemo na zaupanje, ki že živi v nas, in če se oziramo na Jezusa, lahko
tvegamo vero. Ne prihrani nam korakov, ki jih moramo narediti, toda
naredi jih z nami v Kristusu, našem Gospodu.

Žene naj bodo
podrejene svojim možem ...


