15. april 2012

NEDELJA

BELA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

Ponedeljek

Bernardka Lurška

15.04.

16.04.

Torek
17.04.

Sreda
18.04.

Četrtek
19.04.

Petek
20.04.

Sobota
21.04.

NEDELJA
22.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožefo in Martina Golavšek, obl.
ob 10h za +Martina Rotar
ob 15.30 pogreb +Marije Rozman v Celju, maša po pogr. v Galiciji
ob 19h za +Ivana in Marijo ter rajne Poholetove
Simon Barsabejski

ob 7h

za +Terezijo Levstik in Šupergerjeve, obl.

ob 7h

za +Karla in Katarino Rošker

ob 8h

na Pernovem za +Marijo Jazbec, obl.

Evzebij
Leon

Teotim

ob 19h za rajne starše Naraks in Vrhovnik
Anzelm

ob 7h

za +Geliko in Ivana Videnšek

3. VELIKONOČNA

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne starše Blazinšek-Jelen
ob 10h za +Marijo Hrustel in sorodnike, obl.

*

Sestanek staršev letošnjih prvoobhajancev bo v petek, 20. aprila, ob 17. uri.

*************************************************************
2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA
»In zmaga, ki premaga svet, je naša vera« (1 Jn 5,4).
Tako beremo v berilu na današnjo nedeljo. Kaj je pravzaprav hotel Janez povedati s tem, ko
naglaša, da je edino vera zmožna premagati svet? O kakšni veri je tu govora? Apostol Janez
to sam razloži tako: svet premaga človek, ki veruje, da je Jezus Božji Sin, verovati v
učlovečenje Božjega Sina pomeni verovati, da je v Jezusu Kristusu Bog sam prišel na svet;
pomeni, da se Bog tako zelo briga za ljudi, da je odložil svoje veličastvo in sprejel nase
človekovo krhkost, propadljivost. Bog je postal deležen našega življenja. Iz vere v
učlovečenje Božjega Sina sledijo predvsem tri dejstva.
Z vero v učlovečenje Božjega Sina imamo nekaj, kar nam pomaga upreti se, ustaviti se
nevarnosti okuženja pred brezbožnim svetom. Kako hitro se lahko človek naleze nalezljive
bolezni! Še hitreje lahko padamo v položaj, ko nas Bog več ne zanima, ko ne potrebujemo
več poslušanja Božje besede ali branja Svetega pisma in drugih verskih knjig. Nasprotno pa,
če vemo, da je edini, živi in pravi Bog navzoč v Jezusu Kristusu, navzoč sedaj in tukaj, da
imamo v naših tabernakljih brezprimeren zaklad, je to močno sredstvo zoper zastrupljevanja s
strani sveta.
Z vero v učlovečenje Božjega Sina dobimo vztrajnost upirati se mikom sveta, v katerem ni
prostora za Boga. Ni dovolj samo enkrat upreti se, potrebno je vztrajati v tem boju.
Z vero v učlovečenje Božjega Sina imamo nerazrušljivo upanje, da zmaga konec koncev
pripada nam. Kaj vse je svet prizadejal Jezusu. Preganjal ga je, ščuval, obrekoval, ga ožigosal
kot krivoverca, grešnika, prijatelja javnih grešnikov. Sodil mu je, ga križal in pokopal. Storil
je vse, da bi izbrisal spomin nanj. A vse je bilo zaman. Smrti je sledilo vstajenje, sramotenju
poveličanje. Kdo bi ne mogel staviti vanj vseh svojih upov? On, ki želi in hoče, da imamo
delež pri njegovi zmagi. Kdor veruje v učlovečenje, življenje, smrt in vstajenje Jezusa, pri
njem je Kristus zmagovalec do konca!
Po: J. Smeju

Ko se je Tomaž soočil z
brezpogojno in vseobsegajočo
Jezusovo ljubeznijo, se je tudi
njegov dvom razblinil.
Vsi lahko tako močno izkusimo
Jezusa, kot ga je Tomaž in
drugi apostoli, le predati se mu
moramo.
Dobri Bog, hvala ti za dar vere,
ki mi pomaga živeti in pričati o
tem, da si resnično vstal!

