OBVESTILA - VABILA
Danes, v nedeljo,
19. aprila ob
10.30 bo prva letošnja maša na Gori
Oljki. Lepo ste vabljeni, da se slavja
deležite. Povabite še druge!
Verovati pomeni imeti temelj, trdna
tla pod noga-mi. K takšni veri vabi
Jezus »nevernega Tomaža«, ko mu
pravi, naj se prepriča in naj ne bo neveren, ampak veren. Apostolu
Tomažu s tem priimkom delamo
krivico. Ko se njegovi pomisleki
razblinjajo, izreče neponovljive besede
globoke vere: »Moj Gospod in moj Bog.«
OBVESTILA - VABILA
Čimbolj se trudimo živeti po nagnjenosti
srca in duha, tem globlje doživljamo
radost, ker verujemo. Vera vedno bolj
postaja radostna predanost Kristusu.
Vera v Kristusa je dar Svetega Duha!
Delovanje Svetega Duha nas usmerja,
da je naše delovanje življenje po veri v
skupnosti. Čutimo, da smo skupnosti
potrebni. Šele med ljudmi občutimo,
kaj vera je.
Dar, ki smo ga prejeli, moramo širiti z
oznanjevanjem. Potrebno je, da smo
trdno prepričani v vstalega Kristusa!

V preddverju župnijske cerkve so na
razpolago drobne knjižice z naslo-vom:
»Devetdnevnica« - Da bi nas dobri
Bog uslišal po priprošnji bl. škofa
Antona Martina Slomška. Gre za
poglabljanje ljubezni in zaupanja do
Boga, kliče pa naj tudi po ozdravitvi.
25. april: Sv. Marko je večkrat
omenjen v Apostolskih delih. Najprej
kot sin Marije, ki je posedovala hišo
v Jeruzalemu, kjer so se pogosto
zbirali Jezusovi učenci. Prav v to hišo
se je zatekel Peter, ko je prišel iz
zapora. Marko je bil sorodnik sv.
Barnabe. Z njim in s sv. Pavlom se je
napotil v Antiohijo in na Ciper, da bi
ljudem oznanjeval evangelij. Ne ve se
kje in kdaj je bil Marko mučen,
dejstvo pa je, da so njegove relikvije
dolgo častili v Aleksandriji v Egiptu.
Leta 815 so beneški trgovci relikvije
ukradi in jih odpeljali v Benetke. Sv.
Marko je postal zavetnik Benetk, lev,
njegov simbol, pa je postal simbol
Beneške republike.

