ŽUPNIJE GALICIJA
27. marec 2016

NEDELJA

VELIKA NOČ

27.03.

ob 7h vstajenjska procesija in maša za farane
ob 10h za +Toneta Grobelnik, obl.,
ter družini Grobelnik in Verdel

Ponedeljek

VELIKONOČNI PONEDELJEK

28.03.

ob 9h za +Marjetko in Rudija Vrčkovnik, obl.
ob 11h na Gori za +Antonijo Verdel

Torek

Bertold

29.03.

ob 7h

Sreda

Janez Klimak

30.03.

ob 7h

Četrtek

Gvido

31.03.

ob 8h

Petek

prvi petek

01.04.

ob 19h za +Pepija Verdel, obl.

Sobota

prva sobota

02.04.

ob 7h za +Stanka, Angelo in Ivana Arnšek ter Zlato Škalac, obl.

NEDELJA

BELA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

03.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Vinka in Stanka Verdel, obl.
ob 10h za rajne Padarjeve starše in Srečka, obl.

za +Jožeta Videnšek
za +Petra Srebočan, obl.
na Pernovem za +Ivana in Nežo Štajner, obl.

*******************************************************************************

MISLI ZA VELIKONOČNI PRAZNIK

Tedaj je prišel Simon Peter,
ki je šel za njim,
in je stopil v grob. Videl je,
da so povoji na tleh
in da prtič,
ki je bil na njegovi glavi,
ni ležal med povoji,
ampak posebej,
zvit na drugem mestu.
Tedaj pa je vstopil tudi
oni drugi učenec,
ki je prišel h grobu,
in je videl in veroval.
(Jn 20,6–8)

Jn 20,1–9

ZVESTA LJUBEZEN VIDI DALEČ
Današnji evangelij pravi, da je Janez »videl in veroval«. Janez vidi več kot samo povoje in prt. On vidi, kaj to
pomeni: da je Jezus vstal od mrtvih. Zakaj Janez vidi več? Janez je bil učenec, »ki ga je Jezus ljubil« (Jn 13
23), a tudi Janez je ljubil Jezusa in mu ostal zvest v najtežjih trenutkih, ko so ga drugi zapustili, saj je edini od
dvanajsterih stal pod križem. Ljubezen, s katero je v preizkušnji ostal zvest Kristusu, mu je omogočala, da je
videl več. Ljubezen zmore »videti tudi skozi temo«.
Da, ljubezen vidi več. Ko mladostnika ni dolgo v noč domov, ko celo lahko hodi po napačnih potih, ga mati
čaka. Vsi bodo videli prazno posteljo in lahko bodo rekli, da ni domov ponočnjaka, pokvarjenca, morda pijanca
ali celo narkomana. Mati pa ne vidi samo prazne postelje, ne vidi samo tega, kar vidijo drugi ljudje, ampak ji
njena ljubezen omogoča, da vidi več: da ni njenega otroka. In trpi, ker ga ni. Ljubezen vidi več, vidi stvari, ki
jih drugi ne vidijo, vidi pa tudi naprej. Današnji ljudje velikokrat napačno pojmujejo ljubezen. Tako starši
mislijo, da je ljubezen to, da otrokom vse dovolijo, da na primer pustijo, da otroci ob nedeljah spijo in ne gredo
k maši. »Naj si odpočijejo,« jih opravičijo. Za post in odpoved so po njihovem mnenju premladi. »Žrtve niso
sposobni. K verouku jih ne smemo siliti. Nobene sile!« Vendar to ni ljubezen. Prava ljubezen vidi več, vidi
dlje. Če bomo danes vse (po)pustili otroku, da dela, kar hoče, da ne izpolnjuje obveznosti, potem ga vzgajamo
za jutrišnjega lenuha, neurejenega in nezanesljivega človeka, morda celo alkoholika in narkomana. Starši pa, ki
otrokom posredujejo vero, jim bodo dali trdne temelje za življenje. Spet drugi ljudje, celo nekateri verniki,
nočejo, da bi Cerkev opozarjala na napake v družbi. Menijo, da to ni v slogu ljubezni. Pa je prav ljubezni
lastno, da vidi več in da vidi naprej ter zazna, v kakšno prihodnjo nesrečo bodo privedle ljudi današnje napake
in nepravilnosti.
Ob prazniku Jezusovega vstajenja vam želim, naj vam Vstali podari tako ljubezen, ki bo videla več in bo videla
naprej ter da bi to ljubezen izkazovali v ugodnih in neugodnih okoliščinah in bi v vsakem človeku videli
njegovo neskončno dostojanstvo.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

V zgodnjem jutru današnjega dne, ko je prva jutranja zarja predrla temo in je ponosna rimska straža
stražila grob, tedaj se je nebeška svetloba razlila nad skalnat grob, v katerem je Križani počival.
Angel je odvalil kamen z groba, straža je prestrašena zbežala in Kristus je v nebeški slavi vstal od
mrtvih kot zmagovalec nad smrtjo in peklom, nad krutim grehom, ki ga je umoril. V tem trenutku se
je zrušilo kraljestvo greha, oblast greha je bila uničena. Jezus se je kot Vstali prikazal svojim
obupanim prijateljem in napolnil ves svet z neizrekljivim veseljem. »Gospod je vstal,« tako so klicali
angeli ob njegovem grobu, »Gospod zopet živi,« tako so žene oznanile veselo novico o Jezusu.
»Kristus je vstal! Aleluja!« tako doni od ust do ust že več stoletij po vsem krščanskem svetu. O greh,
kje je sedaj tvoja zmaga? O smrt, kje je tvoje želo? To je največja zmaga, najvišje zmagoslavje, toda s
krvjo obarvana, krvavordeča zmaga. In v pobožen spomin na to zmagoslavno smrt našega ljubečega
Odrešenika, ki je iz ljubezni do nas prelil svojo kot rdeče vrtnice obarvano kri, nam bodi rdeče
pobarvano velikonočno jajce, ki si ga na današnji dan damo drug drugemu. O dobre matere,
pripovedujte to svojim ljubim hčerkam. O ljubeči očetje, povejte to svojim sinovom. Iskreni prijatelji,
spomnite na to svoje znance in prijatelje, vsakokrat ko jim daste rdeče pobarvano jajce za velikonočni
dar. Glej, tako je Jezus ljubil tudi tebe, da je na križu prelil svojo kri do zadnje kapljice, da bi nas
odrešil greha, tega največjega zla, in bi nas naredil za srečne Božje otroke. Zato ne greši, da se
njegova kri ne bi izgubila na tebi. Nikoli ne pozabimo na to ljubezen, da te sreče ne bi spet izgubili,
se prodali suženjstvu greha! Večna brez konca, kot to okroglo rdeče jajce, je naša blaženost, ki nam
jo je Jezus tako drago kupil s svojo krvjo.
Po: A. M. Slomšek, Prazniki – Od pepelnice do zahvalne nedelje

