16. teden
16.4.2017
VELIKA NOČ
17.4.2017
VELIKONOČNI
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Bernardka
Lurška, devica

sv. Robert, opat

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE

Apd 10,34.37-43;
Ps 118,1-2.1617.22-23; Kol 3,14 ali 1 Kor 5,6-8;
Jn 20,1-9

za + Džordana
Lakoceljaca

Apd 2,14.22-32;
Ps 16,1-2.5.78.9-10.11; Mt
28,8-15

ob 9.00
za + Džordana
Lakoceljaca

Apd 2,36-41; Ps
33,4-5.1819.20.22; Jn
20,11-18

ob 11.uri
za + Jožeta
in Jožefo
Božičnik
ob 18.uri

Kapela ob 7,30
za + Džordana
Lakoceljaca

v čast sv.
Antonu Pad. za
zdravje družine
ter spreobrnenje
očeta in sinov

ob 9.uri
ob ponovitvi
zaobljub

ob 11.uri
za Jožefa
Smrekarja ob
rojstnem
dnevu

18.4.2017
TOREK

v. Evzebij, škof

19.4.2017
SREDA

sv. Leon IX.,
papež

Apd 3,1-10; Ps
105,1-2.3-4.67.8-9; Lk 24,1335

Kapela ob 7,30
za + Džordana
Lakoceljaca

20.4.2017
ČETRTEK

sv. Teotim, škof

Apd 3,11-26; Ps
8,2.5.6-7.8-9; Lk
24,35-48

Kapela ob 7,30
za + Džordana
Lakoceljaca

ob 18.uri
za + p.
Atanazija

21.4.2017
PETEK

sv. Konrad
Parzhamski,
kapucin

Apd 4,1-12; Ps
118,1-2.4.2224.25-27; Jn
21,1-14

Kapela ob 7,30
za + Marjana
Zajca

ob 18.uri
po namenu
Anite Pleško
iz Avstralije

22.4.2017
SOBOTA

sv. Aleksandra,
mučenka

Apd 4,13-21; Ps
118,1.14-15.1618.19-21; Mr
16,9-15

Kapela ob 7,30
za + Marjana
Zajca

ob 18.uri
za
razsvetljenje

Apd 2,42-47; Ps
118,2-4.1315.22-24; 1 Pt
1,3-9; Jn 20,1931

za + Marjana
Zajca
ob 9. uri
za + Stanislava
Vatovec

23.4.2017
2.
VELIKONOČNA
BELA NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA

bl. Egidij
Asiški, manjši
brat
Sv. Jurij,
mučenec

ob 18.uri
za žive in +
iz družine
Šefek Rabak

ob 11.uri
za + družino
Vodopija

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, 16. 4. , slovesni praznik
VSTAJENJE Z VSTAJENJSKO PROCESIJO ob 9.00 po samostanskem atriju.
Zatorej pridite vsi v veselje našega Gospoda ter, najsi ste prvi ali
zadnji, prejmite nagrado. Bogati in revni, eni z drugimi, plešite od
veselja! Zdržni in malomarni, praznujte ta dan! Tisti, ki ste se
postili in tisti, ki ste zaničevali post, razveselite se! Miza je
obložena, vsi se radujte! Tele je tolsto, naj nihče ne odide lačen.
Razveselite se vsi obilne darežljivosti. (sv. Janez Zlatousti, velikonočna
homilija)

Blagoslovljeno Veliko noč Vam želimo: p. Andrej, p. Marjan in p. Boris
s sodelavci!
DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA
To devetdnevnico molimo kot pripravo na praznik Božjega usmiljenja.
Velika noč se zgodi vedno takrat in tam, kjer človek tvega, da življenju bolj zaupa kot smrti, da
stori odločilni korak in stopi čez mejo, da pride iz groba in odvali kamen, da se upre skušnjavi in
ne obleži. Andrea Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje
Kakšen je torej pomen smrti za kristjana?
"Kristjan ob smrti izkustveno spozna zadnji nasledek greha. Nase sprejme
odgovornost za svoje vedenje, podvrže se Božji resnici in sodbi. Ne v osamljenosti
in obupu, temveč v veri in zaupanju v Kristusa, ki ga je odrešil. Novo življenje, ki
sledi po smrti, ni podaljševanje zemeljskega niti dopolnitev človekove volje do
življenja, ampak milost. Nesmrtno življenje je zastonjski dar Boga, hkrati pa je
dopolnitev človeka, čigar zadnji smisel je srečanje z Bogom. Novo življenje bo v
bistvu osebno srečanje s Kristusom, to bo delež pri Kristusovem življenju. To, da
nas Kristus ljubi in da nas vabi k ljubezni z njim, ustvarja možnost večnega
življenja, to da nam naklanja svojo ljubezen, ohranja v nas večno življenje." In še:
"To pomeni: novo življenje bom živel jaz, v polni zavesti, ne neki del mene. Daleč od
tega, kar pravi pesnik in tisti, ki raztrosijo posmrtne ostanke v naravi: »Živel bom v
travi, ki bo rasla, v vrtnici, ki bo vzcvetela, v drevesu, ki bo raslo.« To ni večno
življenje, kot ga pojmuje kristjan. To tudi ni tisto, kar človek terja, kot ni isto če
Michelangelov kip Davida občudujemo takega, kot ga je ustvaril umetnik, ali če ga
zmeljemo v prah. Novo življenje bom torej živel jaz, toda drugače. Globlje, čistejše.
Onkraj minljivosti in slabosti. V totalni spontanosti in zastonjskosti. Vsa moja
življenjska izkustva se bodo nadaljevala, toda drugače. Ne bom se zapiral vase, ne
bom podlegel zanikanju. Tedaj bom izrekel svoj veliki »da« bivanju, v vsej svobodi
in radosti, ker bo smrt za menoj. Tedaj bom prosojen sebi in drugim. Stopil bom v svet
milostnega občestva in sreče z drugimi. To je »občestvo svetnikov«, ki ga izpovedujemo v
veri." (kardinal Franc Rode)

Če boš sledil svojemu hrepenenju in svoji ljubezni do konca, boš srečal Vstalega kakor Marija
Magdalena – to ti v svojem evangeliju na današnji praznični dan sporoča evangelist Janez.
Samo sredi teme svojega srca se moraš odločiti, da poiščeš tistega, ki ga ljubi tvoja duša. Takrat
boš spoznal, da je grob prazen, da Gospod živi; da živi za ljubezen in je ljubezen sama. In to do
konca. Da imaš lahko po tej ljubezni tudi ti življenje. Po: A. Grünu
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