
Oznanila 
ČRNEČE – Sv. Jakob St., Sv. Andrej; Sv. Križ 

26. teden 

 

NEDELJA 
28.junij 

13. nedelja med 

letom 

08:00  + Štefko Hauli /15 o.s./ 
09:30  + Tončko  Čevnik pri Sv. Križu 

PONEDELJEK 
29.junij 

Sv. Peter in Pavel - 

dnevna maša 

16:00     po namenu v DSČ 
19:30  + Štefana Skutnika /družina Kaufman/ 

TOREK 
30.junij 

Prvi mučenci rimske 

Cerkve 

10:00     v zahvalo - srečanje sošolcev, ki smo  
              bili skupaj posvečeni leta 1971 v   
              Mariboru 
19:30  + Marijo Vrhovnik /21 o.s./ 

SREDA 
1.julij 

Sv. Martinijan 16:00     blagoslov hiše - Izidor, Mirjana 
19:30  + Dragota Štelcerja /Rozman - Mrzel/ 

ČETRTEK 
2.julij 

Sv. Bernardin, 

četrtek pred prvim 

petkom 

19:30  + Kaufmanovo mam'co in atija /Milan      
              z družino/ 

PETEK 
3.julij 

Sv. Tomaž, apostol, 

prvi petek v mesecu 

09:00  + dedija Peršaka - p.d. Močnika 
              pri Sv. Križu 
19:30  + Kristijana Zalesnika /osmina/ 

SOBOTA 
4.julij 

Sv. Elizabeta, sobota 

po prvem petku 

 

NEDELJA 
5.julij 

Ciril in Metod, 

sozavetnika Evrope, 

nedelja Slovencev po 

svetu 

08:00  + Štefana Skutnika /cerkveni pevci/ 
09:30  + Marijo Kogelnik  
              /druž. Hudl iz Avstrije/ pri Sv. Križu 

 

Naše medsebojne odnose lahko primerjamo z zdravjem in naša notranja sreča je sad 
dobrega telesnega in duhovnega počutja. Zato je Jezus rad ozdravljal bolne in nesrečne. 
Tudi nam je vedno blizu, le poklicati ga moramo in mu zaupati svoje skrbi. 
 

Nismo ustvarjeni le za ta svet, ki mine, ampak za večno življenje. To vero je treba vsak dan 
krepiti z molitvijo in dobrimi deli. 
 
Jezus se je ponižal samo zaradi nas, da bi nam dal zgled, kako bomo tudi mi postali močni 
in bogati, ko bomo pozabljali nase in prepoznali Jezusov obraz v vsakem človeku. 
 
Čudeži se redno dogajajo. Le naša pomanjkljiva vera je kriva, da jih ne zaznamo. Naj dobri 
Bog okrepi našo vero, da bomo vsak dan čutili, kako nam stoji ob strani in nas vodi. 
 

 »Življenje in smrt sta v Gospodovih rokah, ki lahko odloči, kakor je njemu všeč!« 
/Janez Bosko/ 
 


