ŽUPNIJE GALICIJA
23. april 2017

NEDELJA

BELA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

23.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Francija in starše Golčer
ob 10h za +Moniko Drev, obl.

Ponedeljek

Fidelis

24.04.

ob 19h za +Rudija Gerčer in Rudija Jelen

Torek

MARKO, evangelist

25.04.

ob 19h za +Alojzijo Novak

Sreda

Sklep devetdnevnice za birmance

26.04.

ob 19h za +Štefana Koprivc, osmina

Četrtek

SLOVESNOST SVETE BIRME

27.04.

ob 10h - maša za +Adolfa in Marico Veber, obl.

Petek

Peter Chanel

28.04.

ob 19h za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin

Sobota

Katarina Sienska, sozavetnica Evrope

29.04.

ob 7h

NEDELJA

3. VELIKONOČNA – začetek tedna molitve za duhovne poklice

30.04 .

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Branka, Franca in Silvo Pečnik
ob 10h za +Emilijo Koprivec in njene sorodnike

za +Anico in Konrada Kugler

OB 2. VELIKONOČNI – BELI NEDELJI

Čez osem dni
so bili njegovi učenci
zopet notri in
Tomaž med njimi.
Jezus pride pri zaprtih
vratih, stopi v sredo in reče:
»Mir vam bodi!«
Potem reče Tomažu:
»Deni svoj prst semkaj
in poglej moje roke;
podaj svojo roko
in jo položi v mojo stran
in ne bodi neveren,
ampak veren!«
Tomaž mu odgovori:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu reče:
»Ker si me videl, veruješ;
blagor tistim, ki niso videli
in so verovali.«
(Jn 20,26–29)

Jn 20,19–31

ZAKLENJENA VRATA MOJEGA SRCA
Vstali, ki ga predstavlja tudi današnji evangelijski odlomek, pride skozi zaklenjena vrata. Ne more ga
zadržati strah učencev, da ne bi prišel skozi zapahnjena vrata in jim zaželel miru. To je čudovita podoba
vstajenja: svoja vrata prepogosto zaklepamo pred drugimi, nikogar ne pustimo vstopiti, skrivamo se za
oklep strahu. Vstajenje pomeni, da nobena ključavnica ali zapah ne moreta zadržati Vstalega, ki želi doseči
naše srce in vstopiti pri nas. In nobena krščanska skupnost, ki se zapre pred drugimi, ne more preprečiti, da
sam Vstali ne bi stopil v njihovo sredino in je spremenil.
Vrata so v mnogih pravljicah in legendah simbol človekovega samouresničevanja. Sam Jezus pravi (na
enem drugem mestu istega evangelija): »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, bo rešen; hodil bo noter in ven
in bo našel pašo.« Jezus pa ne vstopa samo skozi naša zaprta vrata, ampak je on sam vrata, skozi katera
lahko vstopimo v življenje.
Vrata so podoba prehoda iz enega območja na drugega, npr. iz tega sveta v onostranstvo, iz posvetnega v
posvečeno območje … V drugačno življenje.
V sanjah včasih ne najdemo vrat, ki vodijo v naš dom. To je lahko podoba, da ne najdemo poti do svojega
srca, do samega sebe, da se samo iščemo, izgubljamo pa stik s svojo dušo. Če bomo stopili skozi vrata,
bomo sposobni iti iz sebe in v svojo globino, povezani bomo s svojim srcem in sposobni bomo oblikovati
svet okoli sebe.
Kristus kot prava vrata – to je lepa podoba za vstajenje. Naj svoja vrata še tako zapahnemo (kot so to storili
tudi učenci v današnjem evangeliju) – Kristus kot vrata v življenje bo prodrl skozi naša zaklenjena vrata. In
ko prodre do nas, najdemo po njem pot k samemu sebi.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

