1. 4. 2018

št. 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------GROB JE PRAZEN, ALELUJA!
Postavimo se za trenutek v dogajanje
velikonočnega jutra. Žene navsezgodaj hitijo k
Jezusovemu grobu. S seboj nesejo dišave, da bi
Jezusovo telo mazilile in tako opravile dejanje
sočutja, naklonjenosti, ljubezni, do dragega
pokojnika, kakor jim je naročal običaj. Hodile
so za Jezusom, ga poslušale, čutile so se
razumljene v svojem dostojanstvu in so ga
spremljale vse do konca na Kalvariji in do
snemanja s križa. Lahko si zamislimo njihova
občutja, ko gredo h grobu: neka žalost,
bolečina, ker jih je Jezus zapustil, je umrl,
njegova zgodba se je končala. Zdaj se je treba vrniti v staro življenje. In vendar je
v ženah še dalje živela ljubezen in prav ta ljubezen do Jezusa jih je prignala, da
so odšle h grobu. Toda v tem trenutku se zgodi nekaj povsem nepričakovanega,
novega, kar pretrese njihova srca in njihove načrte in bo povsem preobrnilo
njihovo življenje: vidijo, da je kamen od groba odvaljen. Ko se približajo grobu,
ne najdejo Gospodovega telesa. Ob tem dejstvu so vse zaprepadene, v dvomih,
polne vprašanj: »Kaj se dogaja? Kaj vse to pomeni?« Prestrašile so se in povesile
obraz k tlom. Pretresle pa so jih besede angelov: »Kaj iščete živega med
mrtvimi?«
Vse kar so žene videle in slišale, gredo takoj pripovedovat učencem. Seveda je
učencem, ki so bili zamišljeni in utopljeni v žalosti in obupu ob tako tragični
smrti njihovega učitelja, težko na prvo besedo verjeti ženam. Kot nam poroča
evangelist Luka, edino Peter ni obsedel v svoji žalosti, ni ostal zaprt v hiši kot
ostali. Ni se dal ujeti v mračno ozračje tistih dni, niti se ni dal zanesti svojim
dvomom; ni se pustil posrkati očitkom, strahu, klepetanju brez konca, ki ne služi
nikomur. Iskal je Jezusa, ne sebe. Več mu je bilo do poti srečanja in zaupanja.
Tak, kakršen je bil, je vstal in tekel h grobu. Nazaj se je potem vrnil poln
začudenja.
To je začetek Petrovega vstajenja, vstajenja njegovega srca. Ne da bi se prepustil
žalosti in temi, se je odprl za glas upanja: pustil je, da mu Božja luč vstopi v srce
in je ni zadušil.

Tudi mi ne moremo kakor Peter in žene najti življenja, če ostajamo žalostni in
brez upanja, če ostajamo ujeti sami vase. Zato odprimo Gospodu svoje
zapečatene grobove, ki jih vsakdo od nas pozna, da vstopi Jezus in da življenje;
prinesimo mu kamenje zamer in skale preteklosti, težke gmote slabosti in padcev.
On hoče priti in nas prijeti za roko, da nas potegne iz stiske. Eden večjih kamnov,
ki jih je potrebno odvaliti od vrat našega srca, je pomanjkanje upanja, ki nas
zapira same vase. Pogosto smo kristjani brez upanja. Živimo, kakor da bi Gospod
ne bil vstal in bi bile v središču našega življenja samo naše težave.
Krščansko upanje je dar, ki nam ga daje Bog, če stopimo ven iz sebe in se mu
odpremo. To upanje ne razočara, ker ga v naša srca vliva Sveti Duh. Sveti Duh
Tolažnik, ki nam ne pokaže vsega v lepi luči, ne izloči zla s čarobno palico,
ampak vlije pravo življenjsko moč, ki ni v odsotnosti težav, ampak v gotovosti,
da nas ljubi in nam odpušča Kristus, ki je za nas premagal greh, premagal smrt in
premagal strah.
Velika noč je praznik našega upanja. Gospod je živ in hoče, da ga iščemo med
živimi. Potem ko ga srečamo, vsakega pošlje oznanit veliko noč, prebujat in
obujat upanje v srcih tistih, ki jih bremeni žalost, ki se trudijo iskati luč življenja.
Danes smo je še kako potrebni. Poklicani smo, da pozabimo nase in kot veseli
pričevalci upanja oznanjamo Vstalega z življenjem in z ljubeznijo.
(povzeto po: Papež Frančišek, Homilija na velikonočno vigilijo, 2016)

Vsem želim blagoslovljeno in upanja polno veliko noč.
župnik Drago
*****************************************************************************************

BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Ime bela nedelja izvira iz starokrščanskih časov, ko so novokrščenci, ki so prejeli
zakrament svetega krsta med velikonočno vigilijo, ves teden po veliki noči
prihajali k bogoslužju v belih oblačilih. Uporaba belih oblačil, ki so znamenje
čistosti, je izpričana od 4. stoletja, poseben pomen pa so
dobila v 17. stoletju, ko so jezuiti na nedeljo po veliki
noči uvedli skupinsko prvo obhajilo. Bela barva ima v
bogoslužju močen simboličen pomen; je seštevek vseh
barv mavrice, polnost nerazlomljene svetlobe, izraža
začetek in konec, polnost in praznino.
Sveti papež Janez Pavel II. je 30. aprila leta 2000 na
nedeljo po veliki noči, razglasil poljsko redovnico
Favstino Kowalsko za svetnico ter ob tej priložnosti
določil, da se bo prva nedelja po veliki noči »odslej v
vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja.«
Papež se je pri tem oprl na javno razodetje, posebej na Božjo besedo te nedelje,
ki nazorno govori o Božjem usmiljenju, povod pa je bilo Jezusovo razodetje
sestri Favstini: »Hči moja, govori vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju.
Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh

grešnikov. Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan
opravil sveto spoved in prejel sveto obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje
grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi
grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate
prvo nedeljo po veliki noči. Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k
mojemu usmiljenemu Srcu in dal jim bom svoj mir. Preden pridem kot pravičen
sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam
obsodi.«
Povezanost praznika Božjega usmiljenja in 2. velikonočne nedelje kaže na
simbol zveze med zakramentom svetega krsta, velikonočno skrivnostjo odrešenja
in Božjim usmiljenjem. S prejemom zakramenta krsta so pri novokrščenemu
odpuščeni in očiščeni vsi grehi, kar predstavlja razsežnost sprave med Bogom in
človekom. (vir: splet: http://katoliska-cerkev.si)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Četrtek, 5. 4., ob 19.30: srečanje Župnijske karitas.
• Ponedeljek, 16. 4., molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Duhovne vaje za otroke od 4. do 7. razreda: Koprivnik v Bohinju, od 20. do 22.
aprila.
*****************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo nove člane: Nika Vertič Jakič, Želimlje
*****************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
8. 4.

NEDELJA
15. 4.

7.30
10.00
7.30
10.00

Barbara Gačnik
Gašper Kranjec
Jože Senegačnik
Zala Kogoj
Anka Gačnik
Katka Podlogar
Janez Stražišar
družina Miklič

NEDELJA
22. 4.

NEDELJA
29. 4.

7.00
10.00
7.00
10.00

Ivanka Kramar
Jože Okorn
Milena Stražišar
družina Sajovec
Franci Kramar
Peter Gačnik
družina Šmuc
Marija Jakič

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
8. 4.

15. 4.

Želimlje

Eva, Magdalena
Dobravec, Milena,
Jožica Kumše, Špela,
Milena Trdan

Vrh

Petra, Mojca Jeršin,
družina Starc

22. 4.

29. 4.

Želimlje

Smrjene

družina
Gabrovec,
družina Strlekar
Damjana
Marinček,
Anica, Rajko
Marinček

SVETE MAŠE
dan
po 2. 4.
to 3. 4.
sr 4. 4.
če 5. 4.
pe 6. 4.
so 7. 4.
ne 8. 4.
po 9. 4.
to 10. 4.
sr 11. 4.
če 12. 4.
pe 13. 4.
so 14. 4.
ne 15. 4.
po 16. 4.
to 17. 4.
sr 18. 4.
če 19. 4.
pe 20. 4.
so 21. 4.
ne 22. 4.
po 23. 4.
to 24. 4.
sr 25. 4.
če 26. 4.
pe 27. 4.
so 28. 4.
ne 29. 4.

ura/kraj
7.30
10.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Gradišče
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

mašni namen
+ Ana Virant ter starši in bratje Virant
+ Ivan in Marija Giovani
+ Janez Pibernik (d. Zupančičevi iz NM)
++ starši in stari starši Lovšin
++ Glinšek in Tancek
+ Marija Škrjanc (d. družina Zalar iz Kota)
+ Janez Fink, obl.
- živi in ++ župljani
+ Ivan Juha
+ Ana Virant (d. Virantovi iz Medvedice)
+ Anton Rebolj
- po namenu
+ Marija in Anton Skuk
+ Amalija Golob (d. Golobovi iz Skopačnika)
+ Andreja Žužek, obl.
+ Ana Virant in njeni starši
- živi in ++ župljani
- po namenu
+ Slava in Jože Strajnar
++ iz družine Padar
- v zahvalo
+ Frančiška Vesel in njeni starši
- za zdravje
- živi in ++ župljani
+ Jožefa Marinšek (d. Marija z družino)
+ Marija Škrjanc (d. hči Jana z družino)
+ duh. Stanislav Perčič
+ Niko in Dragica Padar
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
+ Rozalija Krivec, obl.
++ Strletovi (Skopačnik)
- živi in ++ župljani

Na spletu nas najdete na http://zelimlje.donbosko.si/.

