Oznanila
ČRNEČE – Sv. Jakob St., Sv. Andrej; Sv. Križ
28. teden 2019

15. nedelja med
letom
PONEDELJEK Sv. Bonaventura
NEDELJA
14.julij
15.julij
TOREK
16.julij
SREDA
17.julij
ČETRTEK
18.julij
PETEK
19.julij

Karmelska Mati
Božja
Sv. Aleš

Sv. Friderik
Sv. Arsen Veliki

08:00 + Maks Kotnik / cerkveni pevci/
16.00 + Vinko Rapuc v DSČ
18.30 Sv.Križ: v dober namen
18.00 + Marica Kumpuš
18.30 Sv.Križ: + Adolf Hanjže
18:00 + starši: Aleš in Berta Planteu
ter + Kaufmanovi
18.30 Sv. Križ: + Dominik Mager – 13.obl.
19:00 maša v Libeličah
19.00 Sv.Križ: sor. Dolinšek
18:00 + Šimi Štern /ž. Prevalje/

SOBOTA
20.julij

Sv. Marjeta
Antiohijska

10:00 + Gabrovčevi in Dobrovnikovi

NEDELJA
21.julij

16. nedelja med
letom, Krištofova
nedelja - Šmarješka
nedelja v Libeličah

08:00 + Marjeta Čeru /2 o.s./
09:00 maša v Dravogradu
10:15 Šmarješka nedelja v Libeličah

krst Eli - Mitja in Zala

Temeljni zakon življenja je ljubezen, nikakor ne sovraštvo. Sovraštvo je pekel.
Sočlovek, ki ga ne maram, ki se mu izognem, ki ga nočem videti, ki mi je blizu in
vendar ne moj bližnji, to je pekel. Kdor izpolni zapoved ljubezni, je izpolnil postavo.
Cerkev kot usmiljeni Samarijan
Papež Janez Pavel II. je označil v svojem nagovoru pred diplomati iz 105 dežel
Cerkev kot »usmiljenega Samarijana«. V težavnih svetovnih problemih sedanjosti vojnah, lakoti in krivici - se čuti po papeževih besedah Cerkev dolžno, da je »usmiljeni
Samarijan« za tiste, ki so obležali na poti zgodovine: »Da, Cerkev se hoče narediti
predvsem za glas neslišnih, revnih in žrtev vseh in pozornost usmeriti na pozabljene in
zasmehovane temeljne pravice človeka, na probleme manjšin in na nevarnosti, ki težijo
narode. In kar pogosto brani z golimi rokami objektivne in neodtujljive pravice
človeka.«
Odgovarja: Franc Kraner, žpk – sodelavec, tel.: 051685734, 02 8720173, e-mail: franc.kraner@rkc.si.
Naročniki mašnih namenov se strinjajo z objavo v tiskanih oznanilih in oznanilih na spletu ter oglasni deski.

