24. april 2011

NEDELJA

VELIKA NOČ

24.04.

ob 7h vstajenjska procesija in maša za farane
ob 10h za +Franca, Rozalijo in Antona Doler

Ponedeljek

VELIKONOČNI PONEDELJEK

25.04.

ob 9h za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger
ob 11h na Gori za +Anico Kugler, obl.

Torek

Marija, Mati dobrega sveta

26.04.

ob 7h

Sreda

Cita

27.04.

ob 7h

Četrtek

Peter Chanel

28.04.

ob 19h na Pernovem za +Frančiško Glušič, obl.

Petek

Katarina Sienska

29.04.

ob 19h za +Avgusta in Frančiško Čretnik

Sobota

Pij V., papež

30.04.

ob 7h

NEDELJA

BELA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

01.05.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Stanka Verdel
in Nežo Hriberšek, obl.
ob 10h za +Martina Rotar

Jožef, delavec
Praznik dela

za +Mijo Zimmermann
za +Adolfa Veber, obl.

za +Ano Mirnik, obl.

*************************************************************
Jn 20,1-9
VELIKA NOČ – VSTALI KRISTUS V NAS
Tretji dan je vstal! Živi! Deluje! Nadaljuje svojo zmagoslavno pot odreševanja.
Tudi po tolikih letih. Tudi v nas. Kristus, naše vstajenje; naše življenje; naša velika
noč!
Ali smo ob tem prazniku vseh praznikov resnično razumeli Kristusovo besedo po
tem, da naj bomo strežniki drug drugemu? Ali znamo biti otroško preprosti,
iskreno ponižni? Ali smo pripravljeni drug drugemu streči? Ali uvajamo vsak dan
bolj v stvarno življenje Kristusovo novo, največjo in edino zapoved – zapoved
vseodpuščajoče in vsedarujoče ljubezni?
Če se nismo dvignili na to višino, nismo Kristusovi učenci in naša velika noč je
prazen kič in varljiva maska, ki zakriva bedno plehkost naše nekrščanske notranje
podobe.
Velika noč je zato tukaj, da se v vsej duhovni nagoti zazremo v zrcalo – Kristusa in
stvarno ugotovimo, koliko smo dorasli vanj, koliko smo v sebi dogradili lik
učlovečenega, križanega in vstalega Kristusa.
To je naša prva življenjska naloga: graditev vstalega Kristusa v sebi.
Druga pa je: posvečevanje vsega, kar je okrog nas, naj je to človek, naj je to žival
ali mrtva stvar. Vsi smo duhovniki. S svetim krstom smo včlenjeni v velikega
duhovnika Kristusa in naša življenjska naloga je posvečevanje. Vse, kar je
zemeljskega, moramo posvečevati, spreminjati v Kristusa. Preko nas, ki smo
poklicani k svetosti, mora vse postajati sveto. Vse mora rasti v Kristusa, velikega
zedinjevalca tostranstva in večnosti.
Da bo to mogoče, moramo svojo duhovno bit hraniti z milostnim kruhom življenja.
To nam ponuja sveta maša, ki ni le spomin zadnje večerje in smrti na križu, temveč
je živa obnovitev, ponavzočenje Kristusove žrtvene daritve in njegovega vstajenja
in našega odrešenja. In to ne le na veliko noč, temveč vsak mesec, vsako nedeljo,
da, celo vsak dan, če je to le mogoče. Le tako bo v nas živel in rasel resnični –
vstali Kristus!
Po: S. Janežiču

VSEM LEPE IN BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE !

