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2. velikonočna – bela nedelja

8. april 2018

Čez osem dni je prišel Jezus

ez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž
z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje
in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu:
»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo
položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž
mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu
je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli,
pa verujejo!« (Jn 20,26-29)
Vstali Jezus! Pri sveti maši smo se s teboj okrepili in s
tvojim Duhom prepojili. Hvala ti! V današnjem berilu
nam praviš, da je ljubezen do Boga v tem, da se
držimo njegovih zapovedi. In zmaga, ki premaga svet,
je naša vera. (Uvodi svetih maš– leto B)

Hvala za dar vere, ki nam pomaga živeti.

Srečanje z Jezusom, prinaša v dušo mir in srečo.
NE VIDIŠ – PA VERUJEŠ

B

lagor tistim, ki niso videli, pa so
verovali. Nekateri menijo, da Jezus te
besede namenja nam, ki Vstalega ne
moremo več videti v živo in naj bi verovali.
Toda če je Tomaž podoba naše vere, potem
moramo te Jezusove besede drugače
razumeti. K naši veri vedno sodi dvoje: da
smemo kot Tomaž Vstalega videti, izkusiti in
se ga dotakniti, da pa ga hkrati gledamo in ne vidimo. V našem življenju so
obdobja, ko ne vidimo ničesar in ničesar ne izkusimo. Svojo vero bi radi in jo
smemo poglabljati z izkušnjami, vendar je na izkušnje ne smemo vezati. Izkušenj
ne moremo izsiliti: k poti naše vere sodi, da hodimo pogosto skozi puščave, skozi
praznino in temo. In ničesar ne vidimo. Jezus blagoslavlja tiste, ki ne vidijo, a
vendar verujejo. Očitno obstaja še višja stopnja vere, do katere nas želi pripeljati.
Vera presega izkušnjo. Vera je pogosto »neizkušnja« – toda v tej »neizkušnji« je
vseeno trdna naveza na Boga, nevidnega in nedosegljivega. To »neizkušnjo«
poznajo mnogi verniki: tičijo v temni luknji, v svoji temi ne vidijo nobene luči.
Trpijo ob svojih ranah in ne čutijo nobene spremembe. Vendar kljub temu
verujejo, da so v Božji rokah. Ne gre samo za to, da Jezusa ne vidimo več, kot so
ga lahko videli njegovi učenci. Gre za osnovno težavo, ko nas doletijo časi: ko ne
vidimo ničesar od tega, kar nam obljublja Sveto pismo, ko ne občutimo nobenega
olajšanja, nobene osvoboditve svojih strahov, ko ni ne tolažbe in ne tolažnika, in
ko na koncu predora ne vidimo nobene luči. Kdor v tej temi lahko kljub temu
veruje, je blagoslovljen. (Anselm Grün, Izkusimo velikonočno veselje)

BELA NEDELJA - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
apež 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 »v vsej katoliški Cerkvi
imenovala nedelja Božjega usmiljenja.« Pri tem se je oprl 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, prebivališče 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«. (K. C. - nedelja Božjega usmiljenja)

P

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Slovesno bogoslužje na praznik sv. Jožefa
Kljub neprijaznemu vremenu se je na praznik sv. Jožefa v
petrovški baziliki zbralo lepo število vernikov, predvsem
romarjev iz bližnje in daljne okolice. Slovesno bogoslužje
je vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, ki je v
homiliji poudaril, da litanije sv. Jožefa opisujejo tega
čudovitega moža Božje previdnosti v štiriindvajsetih
različnih vlogah, službah, vrlinah, krepostih in
razsežnostih. Litanije sv. Jožefa zajemajo življenje in
poslanstvo sv. Jožefa kot skrivnostnega sodelavca pri
delu odrešenja. Poslanstvo sv. Jožefa zajema tudi
glavna mašna prošnja, ki jo molimo na ta praznik:
»Vsemogočni Bog, začetke odrešenja človeškega rodu si zaupal zvestemu
varuhu sv. Jožefu. Naj Cerkev po njegovi priprošnji vedno ohranja in
dopolnjuje skrivnost odrešenja.« Osrednja vloga sv. Jožefa pa je bila, da je
bil mož Device Marije, varuh nazareške družine in rednik Božjemu Sinu
Jezusu. S tem je omogočal, da je nazareška družina lahko uresničevala svoje
odrešenjsko poslanstvo. (Srečko Klepej)

Utrinki z velikonočnega praznovanja v Petrovčah

Blagoslov butar na cvetno nedeljo Križev pot zunaj bazilike na Veliki petek

Velikonočna procesija na Velikonočno nedeljo

 Ob ponedeljkih, sredah in petkih bodo odslej sv. maše ob 19. uri v baziliki,
ob torkih in četrtkih ob 7.30 uri pa kot doslej v Dominikovi kapeli. Vabimo
vas med tednom k maši v večjem številu.
 V torek, 10. aprila, ob 20. uri je srečanje zakonske skupine v Dominikovem
domu. Lepo vabljeni!
 V petek, 13. aprila, ob 19.30 je srečanje svetopisemske skupine v
Dominikovem domu. Lepo vabljeni!
 V soboto, 14. aprila, ob 19. uri je začetek birmanske devetdnevnice.
Devetdnevnica je za birmance obvezna. K devetdnevnici lepo vabljeni tudi
starši!
 V sredo, 18. aprila, po večerni maši, ob 19.30 uri bo v župnišču srečanje
ŽPS-a. Lepo vabljeni vsi člani.
 V nedeljo, 22. aprila, ob 10. uri bo pri nas sveta birma. Birmance
priporočamo v molitev.
 Mešani pevski zbor vabi k petju nove pevce. Vaje so ob četrtkih, ob 20. uri
v župnišču.
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8. 4.
NEDELJA

2. velikonočna – bela nedelja,
nedelja Božjega usmiljenja
Maksim in Timotej, mučenca

9. 4.
PONEDELJEK
10. 4.
TOREK
11. 4.
SREDA
12. 4.
ČETRTEK
13. 4.
PETEK

Maksim Aleksandrijski, škof
Domnij (Domen), škof, mučenec
Stanislav, škof, mučenec

8h + ADOLF SERAŽIN,
MAJDA HROVAT IN SOR.
ZA FARANE
10h + DRUŽINA ROBIDA
19h + MARJETA IN FRANC
ČEDE
h
7.30 + TANJA POTISK
20h Srečanje zakonske skupine
19h + ARNŠEK IN
OGRAJENŠEK

Zenon Veronski, škof

7.30h + TANJA POTISK

Martin I., papež, mučenec

19h + PAVLA ARZENŠEK
19.30h Srečanje svetopisemske
skupine

14. 4.
SOBOTA

Lidvina, devica

15. 4.
NEDELJA

3. velikonočna nedelja
Helena (Jelica), Alzaška kneginja

19

h

+ ERNA DEBELAK,
OSMINA
8h + IVAN IN STARŠI
BREŽNIK, ZA FARANE
10h PT. M. B. V ZAHVALO ZA
40 LET POROKE
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