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

NEDELJA
14.junij

11. nedelja med
letom

PONEDELJEK Sv. Vid, mučenec
15.junij

Sv. Beno
TOREK
16.junij
SREDA
17.junij
ČETRTEK
18.junij
PETEK
19.junij
SOBOTA
20.junij
NEDELJA
21.junij

Sv. Gregor

08:00 + Simona Močnika /24 o.s./ in za vse
+ Dolančeve v Črnečah
PRI SV. KRŽU NI MAŠE
16:00 + starše: Mihaela in Marijo Vaukan
/hčerka Jožica/ v DSČ
19:30 + Štefana Skutnika
/Ivan Plimon z družino/
PRVO SREČANJE ŽPS V NOVI SESTAVI.
ZAČETEK SREČANJA Z VEČERNO MAŠO
19:30 + mamo Heleno in ++ Veržunove

Sv. Gregor Barbariga 19:30 + Marijo Kogelnik /kmetija Klančnik/
Sv. Romuald, opat

19:30 + dedija: Peršak -p.d. Močnik

Sv. Florentina

19:30 + Kaufmanovo Berto
/družina Bošnik Štefanja/
08:00 + Zofijo Kotnik /24 o.s. in Simona
ter starše Meričnik
15:00 + Alojza in Alojzijo Kogelnik
pri Sv. Križu

12. nedelja med
letom

Primera o veličastni cedri na gorskem vrhu simbolično predstavlja, kaj Bog
obljublja in kaj bo tudi storil. Za uresničitev svoje ideje pa potrebuje
sodelavce, nas, ki sprejmemo njegovo besedo in jo uresničimo. Naše življenje
drugim kaže pot, ali pa jih zavaja, da nas preklinjajo in se oddaljujejo od Boga.
Vse je odvisno od posameznika, ki ima na razpolago le dve izbiri: Boga ali
hudiča.
»Hodimo v veri, ne v gledanju!« je apostol Pavel pisal Korinčanom. Če bi nam
bile vse stvari jasne, če bi vidili notranjost vsega, kar obstaja, vera ne bi bila
potrebna. Tako pa je pred nami veliko skrivnosti, ki jih odkrivamo le z vero in
močnim zaupanjem v Boga, ki je vseveden in vsemogočen.
»Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi ponoči
in bedi podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako.« Na veliko stvari
smo se navadili in nas dogajanje v ozadju več ne preseneča. Vendar ni vse
samoumevno in je dobro, da vsaj od časa do časa pomislimo, za koliko stvari
moramo biti Bogu hvaležni.

