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Z VSTAJENJEM JEZUSA KRISTUSA NAS JE BOG PRERODIL ZA ŽIVO UPANJE

Vstajenjska aleluja še vedno odmeva. Kristus je smrt premagal enkrat
za vselej in nam odprl vrata v večno življenje. Apostoli so to dojeli šele po
prvih binkoštih. Zato nam Peter v svojem pismu govori o novem upanju:
»V svojem velikem usmiljenju nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa od mrtvih
prerodil za živo upanje, za nerazpadljivo, neomadeževano in nevenljivo dediščino.«
V ozadju tega veselega sporočila je usmiljenje. Naš Bog ni sodnik, ki komaj čaka, da
se lahko maščuje, ampak usmiljeni Oče, ki mu je zelo hudo, ko zahtevamo dediščino
in potem zbežimo od njega. Potolaži se šele takrat, ko od daleč opazi sina, ki se vrača
domov. Pomen Božjega usmiljenja je globoko čutil papež sveti Janez Pavel II. Na belo
nedeljo novokrščenci odložijo svoja bela oblačila, ki simbolično pomenijo nedolžnost,
ki jo pri krstu prejmemo in s tem postanemo novi ljudje. Papež je to razumel kot velik
dar Božjega usmiljenja, ko je Bog Adamov greh popravil z novo, večno zavezo, potrjeno
s krvjo svojega Sina. To Božje usmiljenje doseže svoj višek z vero v življenje, ki se s
smrtjo ne konča, kar je dokazal Jezus z vstajenjem od mrtvih in s svojim poveličanjem.
To je začetek novega upanja, da smrt nima zadnje besede in da za vsem, kar se vsak dan
spreminja in umira, vstaja življenje, ki je večno. To novo stvarnost pa lahko dojemamo
samo z vero in z zaupanjem njemu, ki je prvi vstal od mrtvih.
Pravkar povedano je logično in teoretično sprejemljivo, a konkretno življenje je daleč
od te resničnosti. Zakaj? Naših pet čutov nas tako priklepa na zemeljsko resničnost, da
ne vidimo onstran te otipljive stvarnosti. Kdor je odvisen od trenutnih užitkov je oropan
vere v to, kar ostane, se ne spreminja in ga molj časa ne more uničiti. Tudi duhovno
življenje je del tega spremenljivega življenja, vendar ne pri človeku, ki je pozoren na
svoje vzpone in padce ter se zaveda, da na svoji poti ni sam. Kdor hodi z Bogom je iz
dneva v dan bolj razsvetljen, bolj svet in hkrati bolj človek. Apostol Peter je bil preprost
ribič, a je v hoji za Jezusom počasi odkrival to novo stvarnost, ki ga je presegala. Naš
položaj je sicer precej drugačen, ker mi nismo hodili z Jezusom, zato se lahko zanašamo
le na očividce in jim moramo verjeti, da je to, kar so zapisali, čista resnica. Sicer pa
nas tudi vsakodnevni dogodki opozarjajo, da je med nami živi Bog, ki mu ni vseeno,
kaj se dogaja s človeštvom. Če smo pozorni na dogajanje okrog sebe, lahko vsak dan
odkrivamo čudeže, ki se še vedno dogajajo.
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
Bela nedelja
23. april
yy Danes je Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja. Godujeta Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane in Vojteh,
škof in mučenec.
yy Današnja nedelja je spomin na čas, ko so odrasli kristjani ali katehumeni, ki so bili krščeni na velikonočno vigilijo, odložili bela oblačila in se predstavili krščanski skupnosti kot kristjani, ki so pripravljeni hoditi za svojim
Gospodom. V času preganjaj je bila javna opredelitev za novo vero povezana z velikim tveganjem, da te čaka
mučenje in smrt. Ti kristjani so nam velika spodbuda, kako je treba vztrajati v veri.
yy Letošnja velika noč je bila lepo obiskana. Iskreno se zahvaljujem zlasti pevskemu zboru, pritrkovalcem, ministrantom, bralcem, mežnarju, čistilkam, aranžerkam in vsem drugim, ki ste s svojim prostovoljnim delom
pomagali pri pripravi letošnje velike noči. S skupnimi močmi smo si naredi zares lepo praznovanje.
yy Pred začetkom praznikov smo končali tudi z deli na strehi našega župnišča. Sedaj bo treba nastale stroške tudi
poravnati. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste prinesli svoj dar na župnišče in tudi vsem tistim, ki ste se velikodušno odzvali pri velikonočnem ofru. Tako smo uspeli plačati prva dva računa. Iskrena hvala vsem.
yy V tednu, ki je pred nami bo reden verouk do vključno srede, ker se v četrtek začnejo prvomajske počitnice. 2.
razred bo imel verouk v torek ob 14.00, 4. 5. in 6. razred pa v sredo ob 14.00, pevske vaje pa ob 15.00. Birmanci
bodo imeli ob koncu tedna duhovni vikend, ki se bo začel v petek ob 20.00. Povabljeni so tudi njihovi starši.
yy Apostolska spodbuda Radost življenja: Večkrat slišimo, da moramo za to, da bi ljubili druge, najprej ljubiti
sebe. Določeno prednost samoljubja smemo razumeti samo kot psihološko predpostavko, kolikor ima tisti, ki
ni sposoben ljubiti sebe, težave s tem, da bi ljubil druge: »Kdor je sam sebi sovražen, komu bo potem dober?
… Ni ga hujšega, kakor je ta, ki sam sebi nič ne privošči« (Sir 14,5-6). Vendar je sv. Tomaž Akvinski pojasnil,
da »je ljubezni bolj lastno, da hoče ljubiti, kakor da bi bila ljubljena. Zato si matere, ki dejansko najbolj ljubijo,
bolj prizadevajo za to, da bi ljubile, kakor da bi bile ljubljene«. (101 – 102)
yy V mesecu maju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja
23. april
730 Tenetiše
1. za + Marjana Gregorca, 7. dan po pogrebu
2. za ++ starše Volčič in Jalen ter Damjana Jalna
830
1. za + očeta Jurija in mamo Ano Košnik
2. zaobljubljena maša za vaščane Potoč
Ponedeljek
Vilfrid Yorški, škof; Marija Kleopova, svetopis. žena
24. april
1900
za + Andreja Krničarja, str.
Torek
Marko, evangelist; Erminij, opat in škof
25. april
1900
za + Francko Grašič, dar Branke Resnik
Sreda
Marija, Mati dobrega sveta; Štefan Permski, škof
26. april
1900
za + Francko Gregorc, dar Prestorjevih
Četrtek
Cita, devica; Hozana Kotorska, devica – d. p. d.
27. april
1900
za + Marjana Kikelj, dar sosedov z Orl
Petek
Peter Chanel, mučenec; Ludvik Montfortski, red. ustan.
28. april
1900
za + Francko Markun, dar družine Kovač
Sobota
Katarina Sienska, c. uč., zav. Evrope; Robert Flamski, opat
29. april
2000
1. za starše Cuderman, moža in očeta Jožeta, vse ++ Krhanove
2. za + ata Jožefa in vse ++ Vogarjeve
Nedelja
3. velikonočna nedelja
30. april
730 Tenetiše
1. za + Ano Trogrlič, dar domačih
2. za vse ++ Jožove
830
Za + Jožeta Žagarja (obl.)
čiščenje in krašenje Trstenik – Košir Monika
29. april
Tenetiše – Kern Darka

