03. april 2011

NEDELJA

4. POSTNA

03.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Branka Pečnik
ob 10h za +Marijo Toplak, obl.

Ponedeljek

Izidor

04.04.

ob 19h za rajne Pliberšek-Cokan

Torek

Vincencij

05.04.

ob 7h

Sreda

Irenej

06.04.

ob 7h

Četrtek

Janez de la Salle

07.04.

ob 8h

Petek

Valter

08.04.

ob 19h za +Ivana in Geliko Videnšek
po maši križev pot

Sobota

Hugo

09.04.

ob 7h

NEDELJA

5. POSTNA – TIHA

10.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za rajne Jeračeve starše iz Gorce
ob 10h za +Antona in Marijo Pecl ter Franca Novak, obl.

za +Angelo in Matevža Lešnik, obl.
za rajne Šupergerjeve
na Pernovem za +Amalijo Pečnik, obl.

za +Ano in Franca Arnšek

*
Na tiho nedeljo (10.4.) boste lahko v cerkvi dobili oljčne vejice za cvetno nedeljo.
Prostovoljni prispevki so namenjeni za Don Boskov center v Celju.
*
V nekaterih župnijah že leta dolgo delujejo zakonska občestva – skupine
zakoncev, ki se zbirajo k medsebojnim pogovorom, duhovni poglobitvi in tudi k
razvedrilu. Da bi tudi v naši župniji zbudili k življenju takšno občestvo, smo povabili
zakonca Tadejo in Jožeta Šrekl, ki imata z ustanavljanjem in vodenjem zakonskih
občestev dolgoletne izkušnje, da bi tudi pri nas vse to predstavila.
Prišla bosta na cvetno soboto, 16. aprila, ob 19. uri. Lepo vabljeni zakonski pari, mlajši
in starejši, da pridete v župnišče na to srečanje. Povabite tudi znance, prijatelje …

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

OB EVANGELIJU 4. POSTNE NEDELJE
Jn 9,1-41

STUDENEC ŽIVE VODE
Morda ste se tudi vi že kdaj spraševali, kako človek pride do vere, ki je kakor luč na
njegovi poti. Ali je bil tudi odgovor vašega spoznanja, da je vera predvsem zastonjski
Božji dar, ki pa potrebuje naš svobodni odgovor? K tej misli vabi evangelij.
Ta ponuja dve razodetji, ki se nanašata na Jezusa in na človeka. Jezus je zatrdil:
"Dokler sem na svetu, sem luč sveta." Ob šotorskem prazniku so v templju postavili
štiri velike svetilnike, ki so bili višji od tempeljskega obzidja in so osvetljevali ves
tempeljski prostor. V tem okolju je Jezus razodel, da je "luč sveta", ki je luč razodetja
prinesel vsem ljudem, ki so jo pripravljeni sprejeti. Kdor to luč zavrne, postane
prostovoljno slep. In kako hudo je, če se nekomu odprejo oči šele takrat, ko jih je
treba dokončno zapreti! Edina resnična drama za človeka je: vse življenje hoditi v
napačno smer in to spoznati šele ob koncu.
Človeka, ki je krščen, "razsvetli" Kristus. Zaradi te notranje luči naj bi tudi prinašal
sadove luči. Po besedah apostola Pavla v 2. berilu so ti sadovi "v vsaki dobroti,
pravičnosti in resnici" (Ef 5,8). To so vrednote, ki so nekaj vredne. Človek, ki dovoli,
da ga razsvetli Kristus, si pridobi Božji način gledanja na ljudi in stvari.
Božja beseda o ozdravljenju sleporojenega je ogledalo tudi za vsakega izmed nas.
Pokaže nam, kakšni ljudje smo v resnici. Najbrž bi večinoma radi mislili, da imamo
pogum ozdravljenega sleporojenega, ki je odločno in brez strahu branil Jezusa pred
farizeji. Pa smo morda bolj podobni njegovim previdnim staršem, ki so se bali
postaviti za sina in so vso odgovornost preložili samo nanj: rajši se držimo ob strani
in se ne izpostavljamo, ne zastavimo svoje besede in še manj dejanj, samo da se
izognemo posledicam, ki bi morda sledile za nas. Vendar pa ne smemo pozabiti, da je
Jezus razen ozdravljenca vse ostale pustil v njihovi temi. Enako se lahko zgodi tudi z
nami.
Po: http://notredamke.rkc.si

