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NISTA ŠE RAZUMELA PISMA, DA MORA GOSPOD VSTATI OD MRTVIH

Na veliki petek apostoli niso videli le križanega Jezusa, ampak so tudi
sami izgubili trdna tla pod seboj. Vse, v kar so verovali in upali, je bilo
naenkrat uničeno in ni jim preostalo nič drugega kot da zbežijo in se
skrijejo, da se tudi njim ne bi zgodilo kaj podobnega, kot se je zgodilo
njihovemu Učitelju. Za vse, ki so poznali Jezusa, je bil veliki petek zares
pravi šok in trajalo bo dolgo časa, da bodo vsaj za silo prišli k sebi in se
soočili z resničnostjo, ki je popolnoma drugačna in si je nihče ni znal predstavljati.
V nedeljskem jutru je Marija Magdalena pritekla k Simonu Petru in k Janezu ter
jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili!« Jezusa ni več!
Kaj se je zgodilo? Kdo ga je ukradel? Kam so ga položili? Zmedi velikega petka je
naenkrat sledila še hujša zmeda: s smrtjo smo se na nek način sprijaznili, vsi vemo, da
enkrat pride zemeljski konec, ker smo vsi podvrženi telesni krhkosti in razpadljivosti,
toda, kaj sledi? Kaj se zgodi, ko naše telo razpade? Ali je res vsega konec? Znanstveniki
nas prepričujejo, da se nič ne uniči, da se spreminjajo le agregatna stanja, da telesna
masa preide v energijo. Kaj se torej zgodi z nami, ko se poslovimo s tega sveta? To je
večno vprašanje, na katerega do zdaj ni zadovoljivo odgovoril še nobeden od filozofov,
teoretikov in znanstvenikov, ki proučujejo človekovo življenje. Kam odhaja človek po
svoji smrti oziroma, kaj se skriva za pepelom, v katerega se spremeni naše telo?
Evangelist Janez je zapisal zelo nejasno svojo soočenje s praznim grobom: »Tedaj
je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu in videl je in veroval.« Kaj je
bilo v Jezusovem grobu drugače, kar je Janeza prepričalo, da je naenkrat veroval? Prtič,
ki je bil na Jezusovi glavi ni bil ob povojih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Ta
prtič je zbudil Janezovo pozornost: plošča, na katero je bilo položeno Jezusov telo, je
bila podobna pogrnjeni mizi v obednici. Če se je gost umaknil od mize, je prtič položil
tako, da je suženj, ki je skrbel za gosta pri mizi jasno vedel, ali je gost zaključil kosilo in
bo lahko mizo pospravil, ali pa se še misli vrniti. Janez je zato po prtiču, ki ni bil med
povoji, ampak zvit na drugem mestu, spoznal, da Jezus ni mrtev, ampak živi in se bo
vrnil. To preprosto znamenje je bilo za Janeza dovolj, da je lahko veroval, kajti ne Peter
in ne Janez še nista razumela tega, kar jim je Jezus govoril o vstajenju od mrtvih in o
svojem poveličanju.
Župnik Branko Balažic, SDB
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yy Danes je Velika noč, praznik Gospodovega vstajenja. Godujeta Anzelm, škof in cerkveni učitelj ter Konrad
iz Parzhama, redovnik.
yy Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ko se spominjamo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Velika
noč je premakljiv praznik. Na prvem ekumenskem koncilu v Nikeji so določili, da se veliko noč praznuje na
prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni. Tako je lahko velika noč med 22. marcem in 25. aprilom.
yy Velikonočno voščilo: Ob največjem prazniku našega odrešenja vam želim, da bi bilo vaše življenje prežeto
z upanjem, da ima ljubezen največjo vrednost in zadnjo besedo. Naš odrešenik je to dokazal na križu, ko
je zaradi nas umrl. Večje ljubezni nima nihče, kakor je ta, da kdo dà svoje življenje za svoje prijatelje. Ta
božja ljubezen je doživela svoj vrhunec v njegovem slavnem vstajenju in poveličanju. Aleluja. Gospod je
vstal, vstali bomo tudi mi!
yy Birmanska slovesnost je tik pred nami. Z devetdnevnico pred praznikom smo začeli na veliki četrtek. Naši
birmanci bodo doživeli svoje binkošti na Belo nedeljo, 28. aprila ob 10.30, še prej pa bo srečanje z birmovalcem. To bo v sredo, 24. aprila ob 18.15.
yy V četrtek, 25. aprila bo generalka za birmance in njihove botre. Srečanje bo ob 20.00 v cerkvi.
yy V soboto, 27. aprila bo čiščenje cerkve in okolice ter postavljanje mlajev. Ob 9.00 ste starši birmancev vabljeni, da s skupnimi močmi vse pripravite za nedeljsko slovesnost. Da bo čiščenje lažje, prinesite s seboj pribor
(čistila in čistilne krpe).
yy Ker bo imel birmovalec, kanonik Franci Petrič v nedeljo dopoldne dve birmi (Goriče 8.30), bo na Trsteniku
slovesna sveta maša in birma ob 10.30. Birmanci in botri naj pridejo pol ure pred slovesnostjo, da bomo
pravočasno vsi pripravljeni za obred.
yy V ponedeljek, 29. aprila imamo romanje v Beneluks, zato bom cel teden odsoten. V nujnih primerih se lahko
obrnete na ravnatelja trsteniške skupnosti, Blaža Cudermana. Dosegljiv bo na telefonski številki: 031 358 019.
yy V mesecu maju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
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600
za župljane
730 Tenetiše
za zdravje
930
za + Francko Valjavec, dar Bemostrovih
Ponedeljek
Velikonočni ponedeljek - Hugo, škof; Leonid, mučenec
22. april
730 Tenetiše
1. za + Franca in Cecilijo Košir
2. za + Jano in Braneta Sitarja (obl.)
830
za + mamo Marijo (obl.) in očeta Blaža Grosa
Torek
Jurij, mučenec; Vojteh, škof in mučenec
23. april
1900
za + Alojza, Ivano in Viktorja Javornika
Sreda
Fidelis, duhovnik in mučenec; Vilfrid Yorški, škof
24. april
1900
za + Jurija in Ano Košnik
Četrtek
Marko, evangelist; Erminij, opat in škof
25. april
1900
za + Ano, Vinka in Janeza Perčiča
Petek
Marija, Mati dobrega sveta; Štefan Parmski, škof
26. april
1900
za + Andreja Krničarja str.
Sobota
Cita, devica; Hozana Kotorska, devica – Dan upora d.p.d.
27. april
1900
za + Marijo Štern, 30. dan po pogrebu
Nedelja
BELA NEDELJA
28. april
730 Tenetiše
1. za + očeta Poldeta in mamo Nado Šenk
2. za + Mici Pušavec – 7. dan po pogrebu
1030
zaobljubljena maša za Potoče
čiščenje in krašenje Trstenik – starši birmancev
27. april
Tenetiše –

