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

5. teden 

 

NEDELJA 
1.februar 

4. nedelja med letom 8:00  + Ano Jamšek/sin Jože/ 
9:30  + očeta Naceta Plazla pri Sv. Križu  
15:00  pogreb Kaufmanove mam'ce - Berte  
           Planteu 

PONEDELJEK 
2.februar 

Jezusovo darovanje - 

Svečnica 

8:00  + Danila /17 o.s./ in  
            Rozino Šušteršič /4 o.s./                                       
16:00   v dober namen v DSČ 

TOREK 
3.februar 

Sv. Blaž 15:00  + Marijana Turičnika - pogreb v Št.  
              Janžu pri Dravogradu ob 15.00 uri 
17:30  + Ivana /31 o.s./ in Štefko Tavzelj ter             
              starše  Jauševec 

SREDA 
4.februar 

Sv. Gilbert 9:30  + duhovnika Romana Štusa 
         - rekolekcija na Ravna na Koroškem 
17:30  + Francko in Maksa Kotnika in sor. 

ČETRTEK 
5.februar 

Sv. Agata, četrtek 

pred prvim petkom 

 

PETEK 
6.februar 

Sv. Pavel Miki in 

japonski mučenci, 

prvi petek v mesecu 

 

SOBOTA 
7.februar 

Sv. Rihard, sobota 

po prvem petku 

16:00  + Kaufmanovo mam'co /osmina/ 

NEDELJA 
8.februar 

5. nedelja med letom 8:00  + Finiko Gojkovič, Andrejo Bitner in   
            Mitja Pačnika 

 

Jezus ni imel nikoli dveh obrazov: vedno je povedal naravnost, kar misli in kako 
si predstavlja pravo, človeka vredno življenje. Resnica pa boli. Mnogim je stopil na 
žulj in jih prestrašil v njihovem lagodju, zato so se ga hoteli znebiti. Tudi mi bomo 
večkrat zavrnjeni, ko bomo govorili brez dlake na jeziku. Vendar je resnica samo 
ena, vedno opljuvana in omalovaževana, zato je zanjo treba tudi kaj žrtvovati, kaj 
potrpeti, prenesti krivico. 

Kot nekoč, tudi danes potrebujemo preroke, ljudi, ki jih trenutne krize in 
problemi ne vržejo s tira. Potrebujemo vizionarje, ki se ne obračajo ne na levo ne 
na desno, ampak se držijo resnice in so pripravljeni ponuditi roko sodelovanja 
vsakemu, ne glede na njegovo prepričanje. Zakaj je to potrebno? Ker smo vsi otroci 
istega nebeškega Očeta in pravi oče ne zavrača nobenega otroka.  

Za ljubezen se je treba boriti, jo čuvati kot punčico svojega očesa in biti 
pripravljen zanjo žrtvovati vse, tudi življenje, če je to potrebno.   

Prava ljubezen namreč nikoli ne išče koristi.  
 


