17. 4. 2022
VELIKA NOČ

PAVLOV LIST

Leto C
Štev. 16
Letnik XVIII.

Glasilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 22,14-23,56

POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH
Prvi dan tedna je prišla Marija
Magdalena navsezgodaj, še v temi, h
grobu in je videla, da je kamen
odstranjen od groba. Tedaj je stekla
in prišla k Simonu Petru in k
drugemu učencu, ki ga je imel Jezus
rad, ter jima rekla: »Gospoda so
vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga
položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu.
Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h
grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj
je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje,
ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč
posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je
prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma,
da mora Gospod vstati od mrtvih.

BI GOSPOD LAHKO ŠEL ŠE DLJE?
Oh, kako včasih vzdihujem in moledujem, kako bi bilo lepo, ko bi meni kdo dal in
poveril mandat, da bi sam sestavili program, kako rešiti svet. To je še
najpomembnejše, kajne! A mi nihče tega ni dal. Zato mislim, da bi mi nekdo moral
v roke potisnil (lahko tudi na skrivaj, samo da bi mi) mandat oziroma pravico, da
rešim svet. Zamislite: Jaz bi lahko bil tisti jaz. Jaz! Imam namreč na tisoče rešitev
in to jasnih, konkretnih, lahko bi napisal, da, tudi jako učinkovitih in uspešnih
načrtov ter seveda transparentnih, legitimnih in legalnih, za rešitev sveta in
človeka. Tako sem poln teh načrtov, da niti ne vem, katerega bi uporabil pri tej
tako pomembni rešitvi sveta in človeka v njem. Toda, kaj pomaga, če me lahko
razganja od vseh teh, kakor pravim in zagotavljam, bojda jako učinkovitih
načrtov, če pa manjka morebiti le en sam načrt. Hm! V tej množici mojih načrtov,
da manjka še kakšen? Eden? Čudno! Ja, pa kaj, če manjka res samo eden, a vse
druge pa ste spregledali ali kaj? A zdaj bo pa številčno samo en načrt, po katerem
bi rešil človeka, več vreden, kakor pa vsi drugi, ki sem jih prej omenil, da jih imam
na tisoče? Saj ne morem verjeti! Ali jih tistih mojih tisoč res ni dovolj ali kaj? In če
bi jih ponudil mogoče dva tisoč, bi se potem strinjali in umirili, da jih je pa sedaj
vendarle dovolj? Ne, ne bi jih bilo. Kajti, četudi bi jih ti sam imel na tisoče in še
več kot na tisoče teh tvojih načrtov, da rešiš človeka, bi jih bilo še vseeno premalo,
če bi manjkal samo eden, tisti eden, ki ga je uresničil Gospod. To je tisti eden, ki
po vsebini odtehta vse tvoje načrte.
A tako torej stojijo te stvari pri Bogu! Hm! Če je tako, potem tukaj in sedaj pri priči
odstopam od vseh mojih »uspešnih« načrtov in se prepustim Gospodovemu
načrtu, s katerim je tudi mene in tebe rešil smrti. In tako bodi - vsaj pri meni - za
vse večne čase zemeljskega življenja, in naj klečim pred teboj Gospod in se ti
zahvaljujem za tvojo ljubezen, ki resnično ni mogla iti dlje, kot je šla. Šla v trpljenje
in bolečine, da bi me tam že mnogo pred tem, ko se meni to zgodi in me zadene,
čakal in me spremljal, tolažil in rešil. Kako briljantna je tvoja rešitev, Gospod, da
rešiš sužnja greha, kar sem velikokrat tudi sam, si daroval Sina. Ne morem verjeti.
Ali pa verjamem prav zato, ker si to storil Ti. Zato verujem in verjame, Gospod,
moj Gospod in moj Bog. Zdaj jo razumem in sprejemam, to tvojo tako opevano
rešitev. Hvala ti Gospod, da tudi tebi ni vseeno za moje življenje. Veš, včasih si
edini, ki mu ni vseeno za moje in za vsako človeško življenja. Pa nekaterim
oziroma nobenemu ne bi smelo biti vseeno na tem svetu za življenje, kajne! Včasih
pa se zgodi, da je vseeno za življenje nekoga tistemu, ki bi temu življenju moral
biti varnost, zaščita, veselje in ljubezen. Pa ni. Zato hvala, Gospod, da si tudi s tem,
ko si trpel, umrl in vstal od mrtvih – in to zame in za vse – si nam v bistvu s tem
vrnil življenje v večnosti.

KRISTUS JE VSTAL, ALELUJA!
VESELITE IN RADUJTE SE, KER JE RES VSTAL! ALELUJA!
mag. Srečko Hren, župnik in dekan

ZAHVALA VSEM, KI STE PRISPEVALI K PRAZNOVANJU
VELIKE NOČI V OBEH ŽUPJNIJAH.
Hvala za butari velikanki, ki ste jih pletli v Kaplji vasi in Matkah. Hvala Godbi na
pihala Prebold (iskrene čestitke za zlató s priznanjem, ki so ga osvojili na Cvetno
nedeljo na mednarodnem tekmovanju v Ormožu), vsem pevcem za
požrtvovalnost, ministrantom, članom ŽPS, GS, sodelavcem Župnijske Karitas,
zakristanu, vsem, ki ste pripravili prostor pri Božjem grobu, vsem, ki ste
pripravili ogenj za blagoslov, vsem, ki ste praznično okrasili cerkev, bralcem
pasijona. Hvala vsem, ki ste zvesto obiskovali velikonočno tridnevje, vsem, ki ste
tudi doma poskrbeli za lepo družinsko pripravo na velikonočne praznike.
Iskrena hvala za pisna in izrečene velikonočna voščila, ki ste mi jih namenili ali
poslali. Hvala vsem, ki v življenju gojite in izpovedujete globoko krščansko
velikonočno prepričanje, da je življenje sveto in vredno nebes. Gospod nam je to
na veliko noč jasno pokazal, povedal in z vstajenjem od mrtvih izpričal.
********************

VELIKONOČNI PONEDELJEK, 18. 4. 2022
Sv. maša je ob 9. uri. Vabljeni tudi na Hom, kjer je sv. maša ob 15. uri.
********************

VEROUČNE POČITNICE SO ŠE V VELIKONOČNEM TEDNU
********************

TOREK, 19. 4. 2022 – SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV, 19.00
********************

27. 6. – 1. 7. 2022
(PON - PET)

Zaključna sv. maša: nedelja, 3. 7. 2022, 9.00
Kmalu bodo na razpolago prijavnice.

Osrednji lik: sv. Ignacij Lojolski
Skoraj bi bil zagrabil in zgrabil za meč, a ga je Nekdo ustavil. Kako? Izveste na oratoriju.

VELIKA NOČ
17. april 2022

Apd 10,34a.37-43; Ps 118;
Kol 3,1-4; Jn 20,1-9

VELIKONOČNI
PONEDELJEK, 18. 4.
Apd 2,14.22-32; Ps 16;
Mt 28,8-15

Torek, 19. 4.
Leon IX., papež

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

Sreda, 20. 4.

Teotim, misijonar, škof
Apd 3,1-10; Lk 24,13-35

Četrtek, 21. 4.
Anzelm, škof

Apd 3,11-26; Lk 24,35-48

Petek, 22. 4.
Hugo, škof

Apd 4,1-12; Jn 21,1-14

Sobota, 23. 4.

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

BELA NEDELJA
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA
24. april 2022
Apd 5,12-16; Ps 118;
Raz 1,9-13.17-19; Jn 20,19-31

06.30 vstajenjska procesija
07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Ivana Klančnika
Marija Reka
10.30 vstajenjska procesija in sv. maša:
za + Antona Kobala-obl. in + starše,
ter + Karlija Činč in + starše
za + Hribernik, Pirnat, Korez in Fakin
09.00 za + Petro Petrič-obl. in vse + sorodnike
za + Martina Lebiča
Hom:
15.00 za + Romana Poteko
19.00 za + Rajkota in Damjana Veler
za + Rajkota Feliciana – 30. dan
za + Elizabeto Janše – obl.
07.00 za + Lojzeta Stanko-obl., starše Angelo
in Franca Breznikar ter + sorodnike
na čast sv. Jožefu
18.30 molitev za nove duhovniške poklice
19.00 za + Ivana Ocvirka-obl. ter starše
Ocvirk in Forštner
za + Ano Reberšek - 8. dan (dar družine
Reberšek iz Dolenje vasi ob pogrebu)
19.00 za + Marijo in Antona Kisovar
za + Zdenkota Kavčiča – obl., Petra
Volovška in pokojne sorodnik
18.00 za + Karola – obl. in Terezijo Obrez ter
pokojne Obrezove

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Ivana Štormana-obl., Milana
Skornšek, vse Kovačeve in + sorodnike
za + Marijo Cilenšek – 30. dan
Marija Reka:
10.30 za + Anico Breznikar, Lilijano, Ivico in
Zdravkota Jan, + Mehanove in Pintarjeve

