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2. VELIKONOČNA

BELA NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA

GODOVI
IN PRAZNIKI

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

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

sv. Fidelis iz

24.4.2017
PONEDELJEK

Sigmaringena,

kapucinski
duhovnik in
mučenec

25.4.2017
TOREK

sv. Marko,
evangelist

26.4.2017
SREDA

Marija, Mati
dobrega sveta

27.4.2017
ČETRTEK

bl. Hozana
Kotorska, devica
in tretjerednica

28.4.2017
PETEK

bl. Lukezij,
tretjerednik

sv. Klet in
Marcelin, papeža

29.4.2017
SOBOTA

sv. Katarina

30.4.2017

sv. Jožef
Kotolengo,

3. VELIKONOČNA

NEDELJA

Sienska, devica in
cerkvena učiteljica,
sozavetnica Evrope

duhovnik in
redovnik

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

ob 11.uri
za + družino
Vodopija

Apd 4,23-31;
Ps 2,1-4.6-9;
Jn 3,1-8

Kapela ob 7,30
za + Marjana
Zajca

1 Pt 5,5-14; Ps
89,2-3.6.7.1617; Mr 16,1520

Kapela ob 7,30
za + Marjana
Zajca

Apd 5,17-26;
Ps 34,2-3.45.6-7.8-9; Jn
3,16-21

Kapela ob 7,30
za + Marjana
Zajca
za zdravje

ob 18.uri
za Matijo in
družino

Apd 5,27-33; Ps Kapela ob 7,30
34,2.9.17-18.19- za + Marjana
Zajca
20; Jn 3,31-36

ob 18.uri
za zdravje
p. Borisa

ob 11.uri
za +
Kozlovič
ob 18.uri
v čast sv.
Antonu Pad. za
zdravje družine
ter spreobrnenje
očeta in sinov

Apd 5,34-42;
Ps 27,1.4.1314; Jn 6,1-15

Kapela ob 7,30
za + fr. Lucija
Forte
za + Marjana Zajca

ob 18.uri
za božji
blagoslov za
vnuke

1 Jn 1,5-10;
2,1-2; Ps
45,11-12.1417; Mt 25,1-13

Kapela ob 7,30
za + Marjana
Zajca

ob 18.uri
za zdravje

Apd 2,14.22-33;
Ps 16,1-2.5.711; 1 Pt 1,1721; Lk 24,13-35

za + Marjana
Zajca
ob 9. uri
po namenu

ob 11.uri
za + starša
Ferčec

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, 23.4.

Obhajamo Belo nedeljo, spomin na čase, ko so na Veliko noč krščevali
in novokrščenci so si takrat nadeli belo tuniko, belo oblačilo in jo kot
znak veselja in pričevanja vere, ki so jo sprejeli, nosili javno ves teden.
Prihodnjo nedeljo pa so jih odložili. In spomin na to se ta nedelja
imenuje Bela. Hkrati je to tudi nedelja Božjega usmiljenja.
Ko je sv. papež Janez Pavel II. 30. aprila leta 2000 na drugo nedeljo po
veliki noči razglasil poljsko redovnico Marijo Favstino Kowalsko,
posebno glasnico božjega usmiljenja, za svetnico, je dejal, da se bo
druga nedelja po veliki noči »odslej v vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega
usmiljenja.« Papež se je pri tem oprl na javno razodetje, posebej na Božjo besedo
druge velikonočne nedelje, ki zelo nazorno govori o Božjem usmiljenju, povod pa
mu je bilo Jezusovo posebno razodetje sestri Favstini: »Hči moja, govori vsemu
svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja
zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel polnost
svojega usmiljenja.
PONEDELJEK, 24.4. * VEČER ZA ZAKONCE OB 19.00
Vabimo na večer za zakonce z naslovom: KAM Z JEZO V ZAKONU. Razmišljali
bomo o tem, ali je jeza res greh in kako se prav jeziti. Če vaju tema zanima, lepo
vabljena k sv. Ani-frančiškani v Monaldovo dvorana ob 19.00!
SREDA, 27.4. * MOLITEV V DUHU ASSISIJA OB 17.15
ZAKLENJENA VRATA MOJEGA SRCA

Vstali, ki ga predstavlja tudi današnji evangelijski odlomek, pride skozi zaklenjena
vrata. Ne more ga zadržati strah učencev, da ne bi prišel skozi zapahnjena vrata in jim
zaželel miru. To je čudovita podoba vstajenja: svoja vrata prepogosto zaklepamo pred
drugimi, nikogar ne pustimo vstopiti, skrivamo se za oklep strahu. Vstajenje pomeni, da
nobena ključavnica ali zapah ne moreta zadržati Vstalega, ki želi doseči naše srce in
vstopiti pri nas. In nobena krščanska skupnost, ki se zapre pred drugimi, ne more
preprečiti, da sam Vstali ne bi stopil v njihovo sredino in je spremenil. Vrata so v mnogih
pravljicah in legendah simbol človekovega samouresničevanja. Sam Jezus pravi (na enem
drugem mestu istega evangelija): »Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, bo rešen; hodil bo
noter in ven in bo našel pašo.« Jezus pa ne vstopa samo skozi naša zaprta vrata, ampak
je on sam vrata, skozi katera lahko vstopimo v življenje. Vrata so podoba prehoda iz
enega območja na drugega, npr. iz tega sveta v onostranstvo, iz posvetnega v posvečeno
območje … V drugačno življenje. V sanjah včasih ne najdemo vrat, ki vodijo v naš dom.
To je lahko podoba, da ne najdemo poti do svojega srca, do samega sebe, da se samo
iščemo, izgubljamo pa stik s svojo dušo. Če bomo stopili skozi vrata, bomo sposobni iti iz
sebe in v svojo globino, povezani bomo s svojim srcem in sposobni bomo oblikovati svet
okoli sebe. Kristus kot prava vrata – to je lepa podoba za vstajenje. Naj svoja vrata še
tako zapahnemo (kot so to storili tudi učenci v današnjem evangeliju) – Kristus kot
vrata v življenje bo prodrl skozi naša zaklenjena vrata. In ko prodre do nas, najdemo po
njem pot k samemu sebi. (Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje)
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 30.4. * ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE

