
Oznanila 
LIBELIČE – SV. MARTIN 

18. teden 

 

NEDELJA 
3.maj 

5. velikonočna 

nedelja 

11:00  + Hrastnikove 

PONEDELJEK 
4.maj 

Sv. Florijan 11:00  Izpostavitev Najsvetejšega in molitev pred 
Najsvetejšim - skupine: Karitas, ŽPS, starši in 
veroučenci, skavti, mladi fantje in dekleta, očetje 
in matere, možje in žene, posamezniki...nato sv. 
maša ZA RUDOLFA KAJZERJA /Rezka in 
Kristina/ 
Ob 17:00 uri nagovor dr. Stanislava Slatineka v 
Dravogradu, sledi pol ure češčenja.... 
Ob   8:00 uri v TOREK zjutraj zaključek v 
Dravogradu, kamor ste vsi vabljeni. 
NAMEN NAŠEGA ČEŠČENJA JE: MOLIMO Z 
JEZUSOM ZA NAŠE DRUŽINE IN DUHOVNE 
POKLICE. 

TOREK 
5.maj 

Sv. Angel 16:00  + Ivanko Šnajder /Jožica/ 

SREDA 
6.maj 

Sv. Dominik Savio 16:00  + Franca Pšeničnika - Oskrda      
              /Žagarjevi/ 

ČETRTEK 
7.maj 

Sv. Gizela 16:00  + 'gotija' Franca Kneza /Jožica, Mojca,  
              Štefka, Milka in Dorica z družinami/ 

PETEK 
8.maj 

Sv. Viktor 16:00  + brate: Ferdona, Ivana in Tonija  
              Brumnika 
19:00  SREČANJE VSEH ČLANOV ŽPS  V NOVI 
SESTAVI  V GASILSKEM DOMU V ČRNEČAH  

SOBOTA 
9.maj 

Sv. Pahomij ml. 11:00  + Amalijo Pšeničnik in Pavla Jergač -a  
              krst Marka /Roman in Polonca/ 

NEDELJA 
10.maj 

6. velikonočna 

nedelja, nedelja 

turizma 

11:00  + starše: Gregorja in Emilijo Pšeničnik 

Če si bil dolgo slab zgled, potrebuješ še veliko več časa, da ti ljudje zaupajo in te sprejmejo. 
Zato je bolje, da nismo kamen spotike, ampak se vedno trudimo, da bi bili luč ob poti, da bi vsi, ki 
hodijo po njej, varno prispeli na cilj. Moj zgled bo drugemu v spodbudo za dobro, ali pa se bo zaradi 
mene pogubil. 

Ljubezen mora biti konkretna, dobronamerna v mislih, spodbudna v besedah in velikodušna v 
dejanjih. 

Jezus hoče, da smo v življenju rodovitni, da smo srečni že tukaj na zemlji in še bolj v 
večnosti. Zato bodimo dobri učenci, na katere se lahko Jezus vedno zanese, da bodo govorili resnico 
in posnemali njegov zgled ljubezni. 


