31. marec 2013

NEDELJA

VELIKA

NOČ

31.03.

ob 7h vstajenjska procesija in m aša za farane
ob 10h za +M arijo, Jožija in vse Ž olnirjeve

Ponedeljek

VELIKONOČNI PONEDELJEK

01.04.

ob 9h za +Janeza Siter, 30. dan
ob 11h na G ori za +V alentina R eher

Torek

Frančišek Paolski

02.04.

ob 7h

Sreda

Rihard

03.04.

ob 7h

Četrtek

Izidor

04.04.

ob 8h na Pernovem za +Jureta G juras, obl.
ob 19h za +V inka V erdel, 30. dan

Petek

prvi petek

05.04.

ob 19h za +Franca in N ežo Podpečan

Sobota

prva sobota

06.04.

ob 7h

NEDELJA

BELA - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

07.04.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Franca G olčar in starše
ob 10h za +Stanka A rnšek in starše, obl.

za +M arijo in V inka R am šak, obl.
za +B ranka in Franca Pečnik

za +M arijo Toplak, obl.

*
Po Veliki noči so za verouk velikonočne počitnice. Začel se bo spet v
ponedeljek, 8. aprila.

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

VELIKA NOČ

Kristusovo vstajenje je temeljni kamen naše vere. Če bi Kristus
samo umrl, pa naj bi umrl še tako junaško in predano, bi ostal
samo neka minula zgodovinska oseba, kakor jih je bilo na tisoče
drugih, in nič več. Ker pa je vstal od mrtvih, je s tem dokazal, da
je Božji Sin, ki ima oblast nad življenjem in smrtjo, dokazal je,
da je pravi, obljubljeni in napovedani Odrešenik. Na tej veri v
Kristusovo vstajenje temelji tudi vera in upanje na naše vstajenje
in večno življenje.
Kristusovo vstajenje pa je tudi edini čudež, ki ga moramo
verovati, če želimo biti kristjani. Za vse ostale čudeže, bodisi
svetopisemske ali druge dokazane čudeže velja, da je primerno,
da jih sprejemamo in jim verjamemo; če tega ne storimo, smo še
vedno lahko kristjani, če zanikamo Kristusovo vstajenje, pa ne
moremo več reči, da smo kristjani. Z zanikanjem tega čudeža se
zruši naša vera!
J. Kužnik

