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

20. teden 

 

NEDELJA 
17.maj 

7. velikonočna 

nedelja, nedelja 

sredstev družbenega 

obveščanja 

SLOVESNOST 1. SV. OBHAJILA  V ČRNEČAH 
08:30  + Ivana Meha in vse pokojne Jelenove 
               PRI SV. KRIŽU NI MAŠE 

PONEDELJEK 
18.maj 

Sv. Erik 15:00     v zahvalo v DSČ 
17:30  + Andreja Kadiša /2 o.s./- 
              (Micka z družino) 

TOREK 
19.maj 

Sv. Ives 17:30  + Francko in Maksa Kotnika in sor. 

SREDA 
20.maj 

Sv. Bernardin 

Sienski 

17:30     za dušno in telesno zdravje in 
              v dober namen 

ČETRTEK 
21.maj 

Sv. Karel 17:30  + Kaufmanovo mam'co  
               /Franci z družino/ 

PETEK 
22.maj 

Sv. Julija 17:30  + Drago-ta Štelcerja  
              /družina Kaufman/ 
18:00      SKVO - IZHOD - KAPLA 

SOBOTA 
23.maj 

Sv. Dezider 17:30  ZA ZDRAVJE MELANI 
18:30  IZHOD - PO MAŠI - SKVO - KAPLA 

NEDELJA 
24.maj 

Binkošti - dnevna 

maša 

8:00  + Štefana Skutnika /Bernard z družino/ 
9:30  + Jože-ta Čeha /10 o.s./ pri Sv: Križu 

 
Ljubezen je vedno boleča, ker ti ni vseeno, kaj se bo z osebo, ki jo ljubiš, zgodilo. 
Prav je tako. Lepo je, da smo v skrbeh drug za drugega, ker to krepi zaupanje in 
ljubezen. Ko si v stiski, čutiš, da te podpirajo mnogi, da ti želijo dobro in to ti daje 
moč, da vztrajaš na svoji poti. Jezus te ima rad, zato mu zaupaj, v stiski se zateči k 
njemu, kajti pri njem si vedno varen. 
  
Na svetu je vedno več ljudi in zato potreba po novih duhovnikih in pričevalcih 
evangelija toliko večja. Kje sem jaz med njimi? Hodim za Jezusom ali oklevam glede 
svoje odločitve? 
  
»Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas!« nam danes govori apostol Janez. Čista 
ljubezen je neskončna, večna, Božja. Zato ne zapirajmo svojega srca pred Bogom, ki 
nas izziva, da gremo iz sebe, da smo velikodušni, da ljubimo brez zadržkov.  
 

»Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega!« Jezus prosi 
Očeta za apostole. Hudo je ko si sam, zato potrebuješ vedno podporo v molitvi in 
darovanju mnogih, ki te v stiski ne zapustijo. Svet je zelo mikaven, zato prave 
svetovalce potrebujemo in si jih moramo izprositi z iskreno molitvijo. 


