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Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

PREŠLI SMO IZ SMRTI V
ŽIVLJENJE (Jn 20,1-9)
Bistvena vsebina velikonočnega praznika je proslavljanje Jezusove zmage nad grehom in
smrtjo, proslavljanje zmage Življenja. V pesmi slednici
slišimo: »Smrt in življenje sta se borila v prečudnem
dvoboju: Gospod življenja je umrl, kraljuje živ.« Te besede
opevajo zmago Jezusa, ko je s svojo smrtjo premagal smrt in
nam obnovil življenje. Veljajo pa tudi za naše vsakdanje
bivanje. Čutimo, kako v nas poteka nenehne boj med
življenjem, tistim, kar je v nas Božje, ustvarjeno za večnost,
in smrtjo, tistim, kar je v človeku umrljivo, omejeno, sebično.
Vstali Kristus nas vabi v boj. Ne v boj enega proti drugemu,
temveč v boj proti nam samim. To je notranji boj, boj proti
Skupaj sta tekla,
sebičnosti, proti strahu pred življenjem, ki biva v nas.
vendar
je drugi učenec Petra
Ozkosrčna, vase zagledana ljubezen ne more voditi drugam
prehítel in prvi prišel h
kot le v kraljestvo smrti. »Mi vemo, da smo prešli iz smrti v
grobu. Sklônil se je in videl
življenje, ker brate ljubimo. Kdor ne ljubi, ostaja v smrti,«
povôje, ki so ležali tam,
piše apostol Janez, tisti, ki je pri zadnji večerji slonel Jezusu
vendar ni vstopil.
na prsih in je prvi prišel k njegovemu praznemu grobu.
Tedaj je prišel tudi
V prvih krščanskih časih je bil edini praznik velika noč, Simon Peter, ki je šel za njim,
in stopil v grob.
obhajanje Gospodovega vstajenja. Ob nedeljah so se
Videl je povôje,
Jezusovi učenci zbirali, da so se spominjali njegove ljubezni
ki
so
ležali tam, in prtič,
do konca. Sad tega spominjanja je bil, da so svojega
ki je bil na Jezusovi glavi,
Gospoda posnemali. Ljudje, ki so prihajali z njimi v stik, so
a ne ob povôjih,
strmeč govorili: »Glejte, kako se ljubijo med seboj!« Mislim,
temveč posebej zvit
da se nam mora samo od sebe zastaviti vprašanje: Koliko
na drugem mestu.
smo mi, kristjani ob začetku tega tisočletja, tukaj, kamor smo
Tedaj je vstopil tudi
postavljeni, med številne izzive časa, resnični Jezusovi
oni drugi učenec,
učenci?
ki je prvi prišel h grobu;
in videl je in veroval.
Med afriškimi kristjani, ki so po doživljanju vere precej
(Jn 20,4–8)
podobni kristjanom prvih časov, je znano velikonočno
voščilo: »Kristus, ki živi v meni, pozdravlja Kristusa, ki živi
v tebi!« To niso samo lepe besede, to je živa resnica. Najlepše in najbolj trajno velikonočno
voščilo bo, če si tudi mi voščimo tako – vsako jutro znova!
Po: S. Čuk, Misli srca
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VELIKONOČNA POSLANICA
SLOVENSKIH ŠKOFOV
Enkrat v blagodejnosti, sedaj v preizkušnjah – še zmeraj pa je tu velika noč.
V prečudoviti moči velike noči hodimo tudi Slovenci od postaje do postaje
mejnikov – enkrat v blagodejnosti, drugič v preizkušnjah -, da bi ohranili življenje
in mladim omogočili dostojno prihodnost.
Zaradi neuničljivega upanja smo se pred
tridesetimi leti odločili za samostojno Slovenijo.
To smo hoteli, ker smo tega vredni.
Že dobro leto pa premagujemo velike težave zaradi
epidemije novega virusa. Kaj nas še čaka, ne
moremo vedeti. Eno je gotovo: dobrotnost,
solidarnost in služenje, ki jih hvaležno občudujemo
pri varuhih zdravja in blagostanja, molitve in
bogoslužij, še zmeraj hodijo med nami kot angelski
znanilci vstajenja. Ti dobrotniki nam ohranjajo
upanje.
Mnogi naši bližnji so že morali napraviti zadnjo
stopinjo – do groba. Čeprav smo žalostni, svoja hrepenenja po nesmrtnosti
utemeljujemo na veliki noči, ker verujemo, da se vse preizkušnje stekajo v
Kristusovo zmago nad smrtjo.
Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal: »Skrivnosti trpečih src ne poznajo
zatona. Odrešilne so in zato tudi večne.«
V tej zaupljivi veri škofje voščimo blagoslovljeno veliko noč vsem prebivalcem
Slovenije, zamejcem in tistim, ki živite v tujini; posebej pa bolnim in trpečim.
msgr. dr. Peter Štumpf SDB
murskosoboški škof
****************

Že dobro leto smo zaznamovani z epidemijo korona virusa COVID-19 in vse od
lanskega marca so naša življenja zaznamovana z raznimi omejitvami. Lani se je
prvič zgodilo, da so bile cerkve za velikonočne praznike zaklenjene. Letos so
cerkve vsaj odklenjene za molitev. … Pa vendar … Kljub vsem omejitvam Veliko
noč obhajamo, saj je Kristus vstal za vse čase! Tudi v ta čuden in neprijeten čas
prihaja veselo oznanilo, ki nam pravi, da je Jezus vstal od mrtvih. In to ni laž.
Če bi bila laž, se v Jezusovih učencih gotovo ne bi zgodila radikalna sprememba.
Po dogodku velikega petka so se učenci skrivali pred ljudmi in pred oblastjo. Bili
so za zaklenjenimi vrati, ker so se bali, da bo tudi njih doletelo to, kar se je zgodilo
z Jezusom. Potem pa se nenadoma med njimi pojavi Jezus in jih nagovori z
besedami »Mir vam bodi«. In ko so apostoli spoznali, da je res Gospod so bili v
trenutku preplavljeni z veseljem in napolnjeni z upanjem. Za to resnico, da je Jezus
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res vstal od mrtvih, so Jezusovi učenci darovali celo svoja življenja. Za njimi tudi
mnogi možje, žene pa tudi otroci. In vendar … še ni dovolj prič, kajti priče so
potrebne tudi danes. In res jih je med nami mnogo, ki z svojim življenjem pričujejo
za R/resnico.
Nihče se ni pripravljen darovati za nekaj, kar ni res, kar je laž … Le za R/resnico
smo pripravljeni zastaviti svoje ime, svoj poklic in tudi svoje življenje. Ko se
trudimo za R/resnico in ko je na prvem mestu resnica, potem zmoremo biti skupaj.
Ko smo skupaj, ko hodimo drug ob drugem, potem zmoremo sodelovati, si
prisluhniti, se pogovarjati, pomagati in iskati rešitve.
Z željo, da bi bili skupaj vedno v družini, na delovnem mestu, v šoli, župniji,
občini želim, da vam od mrtvih vstali Kristus prinese veselje, upanje, pogum in
mir.
V teh velikonočnih dnevih kljub raznim omejitvam, maskam in varnostni razdalji
ohranimo bližino srca. Naj nas Kristusovo vstajenje napolnjuje z upanjem, ki
nam prinaša nasmeh na obrazu, nam daje smisel in pogum srca, da z vedrim
pogledom zremo v prihodnost.
župnik Damjan

Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
20.00 za + Darka Kajba – dar družine Črnodovski – Kukec (2120)

VELIKA
NOČ
4. april 2021
Apd 10,34.37-43; Ps 118;
Kol 3,1-4; Jn 20,1-9

VELIKONOČNI
PONEDELJEK
5. april

- za + Vikija Pozniča, Radota Krka ter za vse +
Krkove in Kudrove (2090)
- za žive in + župljane vseh treh župnij
- za + Martina Vrbiča – obl. (1111)
- za + Slavkota in Angelo Ferme (obl.) ter za +
Francija Laubiča (1112)
- za + Lokan Dragota in za vse + sorodnike (1950)

Apd 2,14.22-32; Mt 28,8-15

Torek
6. april
Viljem, opat

- za + Boštjana (obl.) in Francija Merzelja (2103)

Apd 2,36-41; Jn 20,11-18

Sreda
7. april
Herman, redovnik

- za + Ivana in Frančiško Huš – obletnica (2077)

Apd 3,1-10; Lk 24,13-35

Četrtek
8. april
Julija, redovnica

- za + Vilmo Jeromel (2004)

Apd 3,11-26; Lk 24,35-48
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Petek
9. april
Hugo, škof

- za + Terezijo Rovšnik – dar družine Rojnik iz Zakla

ob pogrebu (2122)

Apd 4,13-21; Mr 16,9-15

Sobota
10. april
Ezekiel, prerok

- za + Marico (obl.) in Edvarda Krka (1998)

Apd 4,13-21; Mr 16,9-15

2. VELIKONOČNA
NEDELJA, BELA,
BOŽJEGA USMILJENJA
11. april 2021
Apd 4,32-35; Ps 118;
1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31

Ponedeljek
12. april
Alferij, opat
Apd 4,23-31; Jn 3,1-8

Torek
13. april
Martin I., papež, mučenec

- za žive in + župljane vseh treh župnij
- za + Mihaelo (obl.) in Franca Žolnir ter za + Petro
Petrič (obl.) (1649)
- za + Marijo in Viktorja Doler, za vse + Naratove,
Zimoharjeve in Albina Dolar (1113)
- za + Amalijo Zupanc (obl.), Tatjano Krašovec,
Simono Mimico roj. Vengust, Jožefino Zavšek roj.
Zupančič, + starše Krašovec, Zavšek, Dolenc,
Andolšek in za vse ostale + sorodnike ((2084)
- za + Ano (obl.) in Karlija Petek ter za vse +
Petkove s Homa (1993)

Apd 4,32-37; Jn 3,7-15

Sreda
14. april
Lidvina, devica

- v čast Sv. Duhu za Metodovo duševno in duhovno
zdravje ter razsvetljenje in pravo spoznanje (2118)

Apd 5,17-26; Jn 3,16-21

Četrtek
15. april
Helena, kneginja

- za + Ivana Ocvirka (obl.), + starše Ocvirk in
Forštner (2062)

Apd 5,27-33; Jn 3,31-36

Petek
16. april
Bernardka, redovnica

- za + Bojana Stantarja – dar Vedenik – Tajčbirt iz
Dobrteše vasi ob pogrebu (2113)

Apd 5,34-42; Jn 6,1-15

Sobota
17. april
Rudolf, mučenec

- za + Kati Randl (2011)

Apd 6,1-7; Jn 6,16-21

3. VELIKONOČNA
NEDELJA
18. april 2021
Evzebij, škof
Apd 3,13-15; Ps 4; 1 Jn 2,1-5;
Lk 24,35-48

- za žive in + župljane vseh treh župnij
- za + Rajkota in Damjana Veler (2022)
- za + Anico, Lilijano in Ivico (obl.) in za vse +
Mehanove in Pintarjeve (1114)
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