3. VELIKONOČNA NEDELJA  15. april 2018  št. 20 / V
Božja beseda: 1. berilo: Apd 3,13-15; 2. berilo: 1 Jn 2,1-5a; evangelij: Lk 24,35-48

TUDI TI PRIPOVEDUJ
Ker je Jezus vnel srci učencev iz Emavsa, sta še tisto uro odšla svojim prijateljem povedat, kaj sta slišala in videla. Svojega navdušenja nista mogla ohraniti samo zase. Ko sta
pozno zvečer prispela v Jeruzalem, sta našla še zbrane enajstere in druge učence. Pripovedovali so si, kaj so doživeli; in njihova pripoved je postala izpoved. Samo videti ne zadošča – treba je tudi dojeti, kaj vidiš. Potem se lahko vstajenje zgodi pri vsakem izmed nas.
Ko so si učenci medsebojno pripovedovali, kaj so doživeli, je Vstali stopil mednje in jim je
zaželel mir.
Pričevalska skupnost učencev je lepa podoba za Cerkev: to je skupnost ljudi, ki si pripovedujemo in pričujemo, kaj smo doživeli, kaj smo videli in spoznali. Eni pripovedujejo o
osebnih izkušnjah, drugi se sklicujejo na izkušnje tretjih – kakor učenci v Jeruzalemu. Na
svoji poti doživljamo vsi osebne izkušnje; če nam te odprejo oči in nam zagori srce, se srečamo z Vstalim. Za evangelista Luka se vstajenje zgodi takrat, ko se nekaj najgloblje dotakne našega srca, ali kakor je rekel Paul Tilich, kjer nas nekaj »resnično zadene«. To so
vsakdanje izkušnje: pogovori, srečanja, pričevanja, kosila, sprehodi, skupno bivanje in
evharistija.
Veliko se pogovarjamo in se srečujemo z ljudmi. Toda pogovor ostaja pogosto le klepet in naše srečanje le bežen kontakt z ljudmi. Kjer se resnično razvije pogovor, kjer pričujemo in drug drugemu odpiramo oči, kjer ob pogovoru začne goreti srce – tu se zgodi vstajenje, tu srečamo tudi Vstalega v podobi enega od svojih sogovornikov.
Če ljudje pošteno in obenem spoštljivo in z občutkom pričujejo o tem, kar so doživeli
na svoj poti in kako to sami razumejo in si razlagajo, je med njimi prisoten sam Vstali. Njihov pogovor postane izkušnja vstajenja. Dotikamo se bistva, nastane vzdušje, v katerem
se začuti prisotnost Boga.
In ti? Kaj bi rad pripovedoval/a ljudem, ki so ti ljubi?
Vstajenje bi zate pomenilo, da slediš temu notranjemu
impulzu, ki te sili, da bi z drugimi govoril. Ko se boš
opogumil/a in povedal/a to, kar ti že dolgo leži na srcu,
boš spoznal/a, kako nastane nov odnos, kako se lahko
srca vnamejo in kako v tebi govori sam Vstali.
Anselm Grün, Izkusimo velikonočno veselje

MAŠNI NAMENI
ob 7.30

NEDELJA

ob 9.00

15. 3. VELIKONOČNA ob 9.00
4.
Helena Alzaška,
kneginja
ob 10.30
ob 19.00
16.
PONEDELJEK
4. Bernardka Lurška
17.
TOREK
4.
Robert, opat
18.
SREDA
4.
Evzebij, škof
19.
ČETRTEK
4.
Leon IX., papež
20.
4.

PETEK
Teotim,
škof, misijonar

21.
4.

SOBOTA
Anzelm,
škof,
cerkveni učitelj

NEDELJA

ob 19.00
ob 19.00
ob 19.00
ob 19.00
ob 9.00
ob 19.00
ob 10.00
ob 19.00
ob 7.30
ob 9.00

22. 4. VELIKONOČNA
4.
nedelja
ob 10.30
Dobrega Pastirja
ob 14.30
ob 19.00

za žive in + župljane
in v zahvalo za življenje in zdravje
v Škalah
Staneta Virbnika, obletnica
in za + Ivana Lipnika
v Cirkovcah
Franca in Cilko Britovšek
in za + starše in dva brata Jelen
- po maši blagoslov traktorjev
za + Jureta Matoševiča in sorodnike
za + Mija in Janjo (30. obl.) Martinović in sorodnike
ter za zdravje
za + Jožeta in Marijo Zadravec
in za + Bogdana Višnarja
za + Ludvika, Marijo in Ivana Kovača
in za + Ivana Mlinška
za + Viktorja Krajnca
in za + Maksa Videmška
za + Moniko Drev (obl.) in sorodnike
in za + Alojzijo Avberšek
v Domu v dober namen
za + starše Marijo in Jožefa Sevšek, Božidarja
Goloba in Jožija Gaberška
in za + Nežko Zabukovnik
slovesnost sv. birme;
maša v čast Sv. Duhu za birmance, botre in starše
nedeljska za + Božičeve, Nika in Pavlo Kordiš
in za + Alberta (obl.) in Danico Dobnik ter Jožeta
in Ano Kramar
za žive in + župljane
v Škalah
Stanislava Glinška,
za + Pepco, Ivana, Slavka in Olgo Miklavžina,
za + Marto, Ivana, Janka in Valterja Hudournika
in za + Marico in Ivana Arliča
za + Marka Domazeta, obl.
in za + Mija in Janjo Martinović in za zdravje
v Šenbricu za + Jožefo Jelen
za + Ljudmilo Miklavžina, obl., in v zahvalo

Zaradi večjega števila mašnih namenov je večkrat za isti termin naročenih in oznanjenih več mašnih namenov.
Darovi za ostale namene so oddani duhovniku, ki nima svojih mašnih namenov in mašuje po teh namenih.

OBVESTILA
SLOVESNOST SV. BIRME - V soboto, 21. aprila, bo ob 10. uri pri nas slovesnost sv. birme za
birmance naše župnije in Župnije Velenje - bl. A. M. Slomšek. V torek, 17. aprila, bo ob 18. uri srečanje birmovalca, msgr. Marijana Jezernika, z birmanci; vabljeni tudi starši in botri.
POLETNI ORATORIJ ZA OTROKE z naslovom »Eno je potrebno« (o slovenskem misijonarju med indijanci, škofu Frideriku Ireneju Baragi) bo letos od 25. do 29. junija. Prijave zbiramo do 3. junija. Prijavnice dobite v cerkvi.
PRENOVA ŽUPNIJSKE CERKVE - Prostovoljne darove za obnovo lahko oddate osebno ali
na župnijski TRR: Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253 - za obnovo).
RADIJSKA ODDAJA - V nedeljo, 22. 4. 2018, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje povzetek dogajanja na škofijskem dnevu mladih v Celju; pripravil ga bo Janko Rezar. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!

Gospod,
neizmerno hvaležni smo, ker smo te spoznali.
Tako dobro in prijetno se počutimo, kadar živimo, kot nas učiš,
in tako neizmerno boleče,
kadar po enem izmed tvojih najmanjših užalimo tebe.
Prosimo te, pomagaj nam, da boš rasel v nas in mi v tebi. Amen.
uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B

»Resnične rane, ki jih Jezus pokaže svojim učencem,
so iste rane, ki jih bo kot zmagoslavno znamenje našega zveličanja
pokazal v nebesih Očetu.«
sv. Ambrož

Moj ODMEV na Božjo besedo
Znanje nam je danes na dosegu roke, kot še nikoli v znani človeški zgodovini.
Ljudje vemo ogromno, vendar pa si včasih kakšnih stvari, mogoče povsem preprostih, ne znamo razložiti. Tudi mi smo včasih potrebni Božje milosti, da doumemo, da
spregledamo, da začutimo.
Lidija Turinek

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Dejal jim je:
»Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi?
Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam.
Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti,
kakor vidite, da jih imam jaz.«
Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge.
Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel:
»Imate tukaj kakšno jed?«
Ponudili so mu kos pečene ribe.
Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel.
Lk 24,38-43

AKTUALNO
V evangeliju po Luku srečamo vstalega
Jezusa, kako se prikaže zbranim učencem
(prim. Lk 24,36), ki so nezaupljivi in prestrašeni mislili, da je prikazen. Romano Guardini je zapisal: »Gospod se je spremenil. Ne
živi več tako, kot je živel prej. Njegovega
bivanja ... ne moremo razumeti. Pa vendar
je telesno ..., saj vsebuje vse njegovo dosedanje življenje in usodo, preko katere je
moral iti, torej trpljenje in smrt. Vse je resničnost. Čeprav spremenjena, pa vendar je
dotakljiva resničnost«. Ker vstajenje ni izbrisalo znamenj križanja, je Jezus svojim apostolom pokazal roke in noge. In da bi jih
prepričal, jih je prosil, naj mu dajo kaj jesti.
Tako so mu učenci »ponudili kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel« (Lk 24,42–43).
Sveti Gregor Veliki razlaga, da »na ognju pečena riba pomeni trpljenje Jezusa, Srednika med Bogom in ljudmi. On se je namreč blagovolil potopiti v vode človeškega rodu. Sprejel je, da mu bo
naša smrt zadrgnila zanko ter bo postavljen na ogenj, da bo prenašal bolečine v času trpljenja«.
Po zaslugi teh zelo nazornih znamenj so učenci prerasli začetne dvome in se odprli daru vere.
Ta vera jim je omogočila razumeti, kar je bilo napisanega o Kristusu. Beremo namreč, da jim je Jezus »odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: 'Tako je pisano: Kristus bo trpel in tretji dan vstal
od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo spreobrnjenje v odpuščanje grehov vsem narodom ... Vi ste priče (Lk 24,45-48).« Zveličar nam zagotavlja svojo resnično navzočnost med nami po
Besedi in evharistiji. Kakor sta namreč emavška učenca prepoznala Jezusa po lomljenju kruha, tako
tudi mi srečamo Jezusa med obhajanjem evharistije.
Benedikt XVI.

Nobeno letno obdobje ni kot čas pomladi, nobeno
vabljivejše. Izviri, obdani s cvetočimi grmički, potoki,
osvobojeni svojega zimskega oklepa, glasno razglašajo hvalo in slavo vsemogočnega usmerjevalca. Spet
ozeleneli gozdovi s svojimi mlado poraščenimi vejami
in cvetovi, gore in pobočja ponovno povečujejo veliki
stvaritvi veličastnost in sijaj. Vse se zbuja in vse zakliče
iz prahu rojenemu: Zbudi se tudi ti, ti, ki spiš, na novo oživi za Božje sveto kraljestvo, da bi bilo
kraljestvo kreposti s tabo prav tako poveličano, kot poveličajo vsa neživa bitja kraljestvo narave.
Višje se dvigne živahni ptičji zbor v nebesa, glasno zapoje Stvarniku svoje hvalnice in glasno povabi umrljivega, da se odtrga od vsega zemeljskega, se povzdigne in naj živi samo v
čast Boga.
Anton Martin Slomšek, Znamenja časa
Za interno uporabo izdala Župnija Velenje - sv. Martin, Šmarška cesta 2, Velenje.
Tel.: 03/897-56-80, splet: svmartin.net; e-pošta: zupnija@svmartin.net. Odgovarja Janko Rezar, župnik.

