
Oznanila 
LIBELIČE 
21. teden 

 

NEDELJA 
24.maj 

Binkošti - dnevna 

maša 

               SLOVESNOST 1. SV. OBHAJILA 
11:00  + Alojza Perovnika, starše in strica Martina 

PONEDELJEK 
25.maj 

Marija, Mati Cerkve 16:00  + Franca Kneza /Rutarjeva Ivanka/ 

TOREK 
26.maj 

Sv. Filip Neri 16:00     po namenu 

SREDA 
27.maj 

bl. Alojzij Grozde, 

mučenec 

16:00     po namenu 

ČETRTEK 
28.maj 

Sv. German Pariški 16:00     po namenu 

PETEK 
29.maj 

Petek 8. tedna med 

letom 

09:00     maša pri Sv. Križu – kvaterni petek 

SOBOTA 
30.maj 

Sv. Ivana Orleanska, 

kvatrna sobota 

15:00  + Hermana Pečovnika za vse  
              pomrle pri hiši 
20:00     DEKANIJSKO DRUŽINSKO ROMANJE   
              NA PREVALJE. ROMARJI BOMO   
              DELEŽNI POPOLNEGA ODPUSTKA V   
              MARIJINI BAZILIKI. PO MAŠI   
              PROCESIJA Z LUČKAMI, NATO    
              DRUŽENJE S SKROMNO    
              POGOSTITVIJO. VABLJENI!" 

NEDELJA 
31.maj 

Nedelja po 

binkoštih: Sveta 

Trojica 

11:15  + Titusa Krakerja /6 o.s./  
              pri Sv. Trojici na skali pri Labotu   
              /Lavamund/ - slov. maša  
              - mašuje Franček Kraner 
              /v Libeličah ni sv. maše/ 

Binkoštni praznik je priložnost, da se prepustimo Jezusu, mu zaupamo in dovolimo, da nas 
spremeni. 
 
»Vsi so bili iz sebe!« je Luka zapisal o prvih binkoštih. Zgodilo se je nekaj, kar nihče ni pričakoval: 
naenkrat različni jeziki ljudi niso razdvajali, ampak so jih povezovali. Razumeli so drug drugega, 
ker so govorili jezik ljubezni, ker je bilo vse, kar so povedali drug drugemu, navdahnjeno od Boga. 
 
»Živite v Duhu in ne strezite poželenju mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je 
zoper meso!« je apostol Pavel pisal Galačanom in danes govori nam. Ne smemo se prepustiti le 
lačnim telesnim očem, ki jih mika zunanji blišč, ampak je treba dati prednost notranjemu očesu in 
temu, kar je pomembno za večno življenje. 
 
»Duh resnice vas bo uvedel v vso resnico!« je bilo Jezusovo zagotovilo učencem. Ko se odpremo 
Svetemu Duhu, se prepustimo Bogu in začnemo svet dojemati z Božjimi očmi. Naša dejanja mora 
voditi ljubezen in ne iskanje sebične koristi. Kdor resnično ljubi, je privlačen, mu ljudje zaupajo in 
ga poslušajo. 
 


