GODOVI IN SVETE MAŠE V MESECU APRILU

VELIKA NOČ
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Velikonočni
ponedeljek
Rihard, škof
Izidor Seviljski
V. Ferrer, duhovnik
Notkar, umetnik
Janez de la Salle
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Hugo, škof
Domen, mučenec
Stanislav, škof
Zenon Veronski
Ida, redovnica
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Bernardka Lurška
Simon Barsabejski
Evzebij, škof
Leon IX., papež
Teo, misijonar

18.30
18.30
7.00
18.30
18.30

21.4.

S

Anzelm, škof

18.30

22.4.

N

23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.

P
T
S
Č
P
S

29.4.

N

30.4.

P

Nedelja
Dobrega pastirja
Jurij, mučenec
Fidelis, mučenec
Marko, evangelist
Mati dobrega sveta
Cita, devica
Peter Chanel
5. velikonočna nedelja
Pij V., papež
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+ Tone Jurše
+ Martin Zagomilšek
- v dober namen
+ Hugo in Marčelo Klaužer
+ družina Strmčnik in Klančnik
+ starši Medved in botra Slavka
+ Ivan Požarnik
+ Kristina Obadič
+ Jožef Hleb in Mihovi
- v zahvalo in priprošnjo RMB
za blagoslov v družini
+ Štefka Breznik
+ Herman Zupančič in starši
+ Vlado in Anica Jurič
+ starši Jože in Alojzija Jerot ter brat Alojz
+ Silvija Hleb
+ Marija Ditmajer
+ starši Matevžič, Anton, Anica in Alojz
ter Marija Stanovšek
- farane in dobrotnike župnije
+ Marijan Repolusk ter
Marija in Silvester Tkalčič
+ Jurij Rebernak
+ Štefka in Branko Gorjup
+ starši Jože in Marija Kaube in Jožefa Ilgo
+ Ignac Ovčar
+ Milan Trstenjak
+ Jurček in Katica Baranašič
ter Terezija Rebernak
- farane in dobrotnike župnije
+ Ignac Ovčar
+ Ivan in starši Bučak
+ Berta Obrovnik
- za zdravje v družini
+ Marija Zajfrid
+ Marinka Dogenik
+ Karl Hleb
+ Adolf Grobelnik
+ Nada Brunčič
+ Franci Potočnik
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Jn 20,19–31
NE VIDIŠ – PA VERUJEŠ
»Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali!« (prim. Jn
20,29). Nekateri menijo, da Jezus te besede namenja
nam, ki Vstalega ne moremo več videti v živo in bi naj
verovali. Toda če je Tomaž podoba naše vere, potem
moramo te Jezusove besede drugače razumeti. K naši
veri vedno sodi dvoje: da smemo kot Tomaž Vstalega
videti, izkusiti in se ga dotakniti, da pa ga istočasno gledamo in ne vidimo.
V našem življenju so obdobja, ko ne vidimo ničesar in
ničesar ne izkusimo. Svojo vero bi radi in jo smemo
poglabljati z izkušnjami, vendar je na izkušnje ne smemo vezati. Izkušenj ne moremo izsiliti: k poti naše vere
sodi, da hodimo pogosto skozi puščave, skozi praznino
in temo. In ničesar ne vidimo.
Jezus blagoslavlja tiste, ki ne vidijo, a vendar verujejo. Očitno obstaja še višja
stopnja vere, do katere nas želi pripeljati. Vera presega izkušnjo. Vera je pogosto
»neizkušnja« – toda v tej »neizkušnji« je vseeno trdna naveza na Boga, nevidnega in nedosegljivega. To »neizkušnjo« poznajo mnogi verniki: tičijo v temni luknji,
v svoji temi ne vidijo nobene luči. Trpijo ob svojih ranah in ne čutijo nobene spremembe. Vendar kljub temu verujejo, da so v Božji rokah.
Ne gre samo za to, da Jezusa ne vidimo več, kot so ga lahko videli njegovi učenci. Gre za osnovni problem, ko nas doletijo časi: ko ne vidimo ničesar od tega,
kar nam obljublja Sveto pismo, ko ne občutimo nobenega olajšanja, nobene
osvoboditve iz svojih strahov, ko ni ne tolažbe in ne tolažnika in ko na koncu predora ne vidimo nobene luči. Kdor v tej temi lahko kljub temu veruje, je blagoslovljen. Jezus ne blagoslavlja nemogočega: sam je imel takšne izkušnje. V smrtnem
boju na križu, ko se je zdelo vse brezizhodno, je kljub temu veroval in ostal v trdnem stiku z Očetom.
Velika milost je, da lahko verujemo, četudi ne čutimo Božje bližine, četudi nimamo ob sebi človeka, ki bi nam stal ob strani in nam vlival upanje. To je dar, da v
globini našega srca ostaja vera, ki nam je ne more nihče vzeti. Jezus blagoslavlja
tiste, ki ne vidijo pa verujejo.

Velika noč – »Ko je življenje močnejše.«
Življenje je nad smrtjo, resnica nad lažjo, dobrota
nad zlom, pravičnost nad krivico. Je to v skladu z
našimi življenjskimi izkušnjami? Običajno se zdi, da
je ravno obratno. Uveljavljajo se egoizem in izmikanje obveznostim, moč in komolčarstvo. Zaostajajo
vsi, ki se niso naučili uveljaviti, ki so od vsega začetka naredili napake, ki jih ni bilo več mogoče popraviti. Ali pa so preprosto imeli smolo, ker so morda ob nepravem času bili na nepravem mestu.
Verovati v vstajenje, pomeni: biti trdno prepričan,
da obstaja za človeško življenje zadnja beseda, ki
jo ima Bog. Bog izpolni naše življenje, dokonča, kar
je bilo začeto kot dobra možnost, a ni zaživelo.
Vstajenje se ne zgodi le po smrti, ki zaznamuje konec našega zemeljskega
življenja. Vstajenje se veliko bolj dotika tudi vsakdanjih »malih smrti«: vse,
kar ljudi ponižuje, kar jim jemlje upanje, kar jim
omejuje njihovo osebnostno rast. Verjeti v vstajenje, pomeni: zadnja beseda tako dolgo in izgovorjena, dokler ostaja upanje na spremembe, zaupanje
v moč življenja, v druge ljudi, zaupanje v tistega, ki
je vse poklical v življenje in vse »naredil dobro«
»Sredi življenja nas obdaja smrt.« Tako pravi neka
pesem, ki ponazarja naše življenjsko izkustvo. Velika noč to postavi na glavo: »Sredi smrti nas obdaja
življenje.« Vključimo to izkustvo vere v svoje vsak-

Molitev z učencema iz Emavsa
Moje oči so zastrte in moj spomin se izgublja
v nekem filmu z vedno istim dogajanjem:
Moje upanje je izgubljeno, moja vera ogoljufana, moja ljubezen opljuvana, obešena in
osramočena….
...in truplo ukradeno. Za mano moj Jeruzalem, kamor se v grozi obračam. Pred menoj
Emavs, kjer me čaka počitek na poti v neznano. Povej mi, neznani spremljevalec, kaj se je v resnici zgodilo in kdo je ta, ki sem mu verjel.
Osvobodi me grozne praznine, misli, ki se jih oklepam in odpri ječo mojega ujetega spomina.

Oznanila:
1.4., VELIKA NOČ; ob 7. uri vstajenjska procesija in sv. maša, ob 10.
uri sv. maša
2.4., velikonočni ponedeljek; sv. maši ob 7. in 10. uri; ta dan se kristjani podamo v Emavs, kar pomeni, da obiščemo sorodnike, prijatelje in znance ter se skupaj poveselimo in oznanjamo velikonočno novico, da je Jezus
vstal in živi!
3-7.4, veroučne velikonočne počitnice
30.3.-7.4., devetdnevnica Božjega usmiljenja
6.4., dopoldan obisk bolnikov na domu
7.-8.4., Mariapoli-duhovni vikend za člane Marijinega dela
8.4., bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja, zaključek devetdnevnice
Božjega usmiljenja; ob 15. uri v mariborski stolnici dekanijsko srečanje članov ŽPS
15.-22.4., teden molitve za duhovne poklice in blagoslov v družinah
22.4., nedelja Dobrega Pastirja; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo birmanci
25.4., praznik sv. Marka; ta dan prosimo za dar vsakdanjega kruha in
Božje varstvo
26.4., začetek birmanske devetdnevnice; vsak dan pri sv. maši molitev
namenjena za birmance, botre, starše, za blagoslov v družinah, za dušno in
V mesecu marcu so prejeli zakrament sv. krsta:
Luka Kosjek, Aria Krajnc Švajger in Kiara Rojko
Staršem, botrom in krščencem iskreno čestitamo in želimo obilje Božjega
blagoslova!
Naši umrli farani v mesecu marcu:
Slavica Kotnik, Adolf Grobelnik, Zdenka Hojs, Marija Makoter, Alenka Pivec
Bojan Belina in Kornelija Tacer
Beseda živega Boga
Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu.
Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil.
Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje,
ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je
prvi prišel h grobu; in videl je in veroval.
(Jn 20,4-8)
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