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NEDELJA 13. MED LETOM                                           

01.07.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +Jožeta in  M arijo Čretnik 

ob  10h ob  10h ob  10h ob  10h   za +Sonjo R ožič, obl.                          

Ponedeljek Ptujskogorska Mati Božja                                                    

02.07.                 O d danes do nedelje tukaj n i m aše                       O d danes do nedelje tukaj n i m aše                       O d danes do nedelje tukaj n i m aše                       O d danes do nedelje tukaj n i m aše                            

Torek Tomaž, apostol                                                                                              

03.07.                                                                                                                 

Sreda Urh (Uroš)                                                                            

04.07.                                                                                                                 

Četrtek Ciril in Metod                                                                                                                                                        

05.07                                                                                                            

Petek Marija Goretti - prvi petek                                                                                                                                          

06.07.                                                                  

Sobota Vilibald - prva sobota                             

07.07.                                                                

NEDELJA 14. MED LETOM                                           

08.07. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +D ušana Pečnik            

ob  10h  ob  10h ob  10h ob  10h   za +Z lato Škalac in  Stanka A rnšek              
 



 
 
* Za 10 dni grem na prvi del dopusta. V času od 2. do 11. julija me bo za slučaj 
pogreba nadomeščal g. Branko Zemljak, župnik v Gotovljah (tel. 03/710 31 63).  
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On pa vse odslovi,  
vzame s seboj očeta  

in mater deklice in te,  
ki so bili z njim, in gre 

tja,  
kjer je deklica ležala.  
Prime deklico za roko  

in ji ukaže:  
»Talíta kum« – kar 

pomeni:  
»Deklica, rečem ti, 

vstani!«  
In deklica je brž vstala  

in hodila; imela je 
namreč  

dvanajst let.  
Obšla jih je silna groza. 

 
(Mr 5,40–42) 

D anašnja B ožja beseda 

izpostavlja m oč vere, upanja, 

zaupanja. 

Popolno zaupanje n i drža 

pasivnosti, am pak prav 

nasprotno, drža velike duhovne 

aktivnosti. K o se povsem  

zanesem o na B ožjo ljubezen, se 

še bolj razpoložim o za svojo 

svobodo in  za odločitev za B oga, 

kar je velika aktivnost vernika.  

S  to odločitvijo lahko prejm em o 

življen je iz vira. Četudi ga kdaj 

zaradi svoje krhkosti ne vidim o 

več, ta še vedno obstaja.  Če je 

naša vera dovolj m očno, se nas ta 

lahko dotakne –  sprem eni 

življen je! 
P o: M . Turnšku 

 

 


