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»ALI ME LJUBIŠ?«

Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je
užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?«, in mu je rekel: »Gospod, ti
vse veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Pasi moje ovce!« (Jn 21,17)
Peter je trikrat zatajil Jezusa. Pozneje se je pokesal. Jezus mu je
odpustil. S trikratno izpovedjo je Jezus Petra utrdil, ko ga je postavil za
voditelja apostolov. Postal je prvi papež. Sedanji papež Frančišek je 265
naslednik apostola Petra.
Jezus tudi danes kliče v svojo službo mnoge. Eni prisluhnejo, drugi
preslišijo Njegov klic. V tednu molitve za duhovne poklice bomo še posebej molili, da bi tudi danes
znali mnogi prisluhniti Božjemu klicu. Sam sem zaslišal že v ranem otroštvu klic v duhovniško službo.
Temu klicu sem skušal slediti. Postal je vse bolj jasen. Danes sem Bogu vse bolj hvaležen za redovniško
in duhovniško življenje. Molimo ter prosimo Gospoda, da bi vsak izmed nas izpolnil poklic, življenjsko
nalogo, ki smo jo s krstom prejeli.
Franc Brečko, župnik

OBVESTILA

y Danes, 1. maja, 3. velikonočna nedelja; začetek šmarnične pobožnosti. Razen nedelje, vsak dan
šmarnice ob 19.00. Otroci bodo po razredih glede na udeležbo pletli barvne trakove od Marijinega
oltarja. Najboljši razred bo nagrajen s pico, drugi sladoled, tretji lizike. Začenjamo teden molitve za
duhovne poklice.
y V sredo, 4. maja, srečanje za starše prvo obhajancev ob 19.30.
y V petek, 6. maja, prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu. Obiskali bomo bolne in ostarele
na domu. Goduje sv. Dominik Savio – zavetnik ministrantov. Katehistinje imajo srečanje Kranj Primskovo ob 20.00.
y Sobota, 7. maja, prva v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Marijinemu.
y Prihodnja nedelja, 8. maja, 4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja – še posebej dan molitve za
duhovne poklice. Srečanje nove zakonske skupine v župnišču ob 18.00.
y Nedelja, 15. maja, 5. velikonočna.
ZAHVALA: prisrčna zahvala vsem, ki ste prispevali in sodelovali pri pogostitvi v sredo. Res ste presenetili
župljane don Boskove in Radvanjske župnije iz Maribora.
y Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski tisk.
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3. velikonočna nedelja
za + žive in rajne župljane
v čast majniški Mariji Kraljici za vse naše družine
Atanazij, škof
za + Jožico Bizjak
Filip in Jakob ml., apostola
za + Janeza Dobrina
Florjan, mučenec – zavetnik gasilcev
za + Toneta Perčiča, obl.
Katarina, vzgojiteljica
Dominik Savio, zavetnik ministrantov
Gizela, opatinja
za + organista Lojzeta Lazarja
4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja
za + Janeza Juhanta
za srečen porod
Izaija, prerok
za + Mirjano Zupan
Janez Avilski, redovnik
za + Jožeta Koširja
Pankracij, mučenec
za + Doro Sajovic
Leopold Mandić, redovnik
Fatimska Mati Božja; Marija Dominika Mazzarelo
Bonifacij, mučenec
za + Franca Štefeta, obl.
za + Matjaža in Petra Perko
5. velikonočna nedelja
za + Janeza Križaja, starše Košir, Andreja Ažmana
za + Nado Lukanec
za + Zofijo Cuderman
Trstenik: Martin Zupan
Tenetiše: Biserka Grašič
Trstenik: Matjaž Jerman
Tenetiše: Andreja Štefe

1. maj
2. maj
3. maj
4. maj
5. maj
6. maj
7. maj
8. maj
9. maj
10. maj
11. maj
12. maj
13. maj
14. maj
15. maj

7. maj
14. maj

