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Bela nedelja

PRVI DAN V TEDNU!
Evangeljski odlomek na nedeljo po veliki noči je isti v vseh treh
bogoslužnih ciklusih in ima v središču dogajanja Tomaža, ki ne veruje, če
ne vidi. Ker sem ta dogodek komentiral lansko leto, lahko tokrat osvetlimo
drugo temo. Evangeljski odlomek nam govori o dveh prikazovanjih
Vstalega apostolom v dvorani zadnje večerje; obe prikazovanji sta se
zgodili »prvi dan v tednu«.
»Pod noč tistega dne, prvega v tednu, je stopil mednje in jim rekel: ‘Mir
vam bodi!’ … Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri.«
Vztrajanje pri kronologiji teh dveh prikazovanj je zgovorno; kaže
evangelistov namen, da predstavi Jezusovo srečanje z učenci v dvorani
zadnje večerje kot prototip nedeljskega občestva Cerkve.
Nedelja se rodi s Kristusovim vstajenjem. Jezus vstane »prvi dan v tednu«.
Na večer tistega dne se prikaže učencem, ki so bili zbrani v dvorani zadnje
večerje, in jim da svojega Duha in svoj mir. Kristjani ta dan poimenujejo
»Gospodov dan«. Prvo pričevanje o tem novem imenu najdemo v Knjigi
razodetja, kjer Janez pravi, da se je »na Gospodov dan«, tj. na nedeljo,
zamaknil (prim. Raz 1,10). Na ta dan se zbirajo verniki; mednje pride Jezus
»pri zaprtih vratih«, tj. ne od zunaj, ampak od znotraj, v evharistiji;
učencem da mir in Svetega Duha; pri obhajilu se ga učenci dotaknejo, celo
prejmejo njegovo ranjeno in vstalo telo ter izpovedo svojo vero vanj.
VIR: Cantalamessa

VELIKONOČNI ČAS - A L E L U J A !
OBLAČILA V SV. PISMU: Gotovo se spomnite, da ste v Božji besedi v
velikem tednu slišali o raznih oblačilih. Veliki duhovnik si pretrga oblačilo;
ali Jezusove suknje ne raztrgajo; ali Ob Jezusovi smrti se pretrga
tempeljsko zagrinjalo; ali Peter se ob srečanju z vstalim Jezusom obleče in
vrže v morje, … Ta oblačila imajo poseben pomen.
Veliki duhovnik pretrga oblačilo (Mt 26,65). Pretrganje liturgičnega
oblačila je bil znak, da je bilo izrečeno
bogokletje. Veliki duhovnik si je pretrgal
svoja oblačila ob Jezusovem sojenju, ko je
Jezus priznal, da je Božji Sin. Čeprav je
Jezus govoril resnico in je resnični Bog, pa
njegovi sodobniki tega niso mogli sprejeti.
Imeli so ga za bogokletneža, zato so ga obsodili na smrt.
Jezusova suknja je bila brez šiva, od vrha cela stkana (Jn 19,23). Deseta
postaja križevega pota govori, kako so si vojaki
razdelili Jezusova oblačila, za njegovo suknjo pa
so žrebali. Niso je hotela parati, ker je bila od
vrha cela stkana. V Jezusovem času so bili veliki
duhovniki (vez med ljudstvom in Bogom)nosili
oblačilo, ki je moralo biti brez šiva. Z omembo,
da je bila Jezusova suknja brez šiva, evangelist pove, da je edino Jezus
resnični veliki duhovnik, naša vez z Bogom. Hkrati pa je lahko ta obleka,
ki je vojaki ne trgajo, znamenje edinosti Cerkve.
Tempeljsko zagrinjalo se je ob Jezusovi smrti pretrgalo na dvoje od
vrh do tal (Mr 15,38). V judovskem templju je veliko zagrinjalo zapiralo
vhod v presveto, kjer je prebival Bog. Tja je
smel stopiti veliki duhovnik samo enkrat na
leto, na spravni dan. Takrat je tudi edinkrat
izgovoril božje ime, Jahve. To zagrinjalo se je v
trenutku Jezusove smrti pretrgalo, kar pomeni,
da je Jezusova daritev na križu za vse ljudi
odprla pot do presvetega in do nebes. Kar je
prej ločevalo človeka in Boga, je zdaj raztrgano. Vrata v nebesa so nam z
Jezusovo smrtjo in vstajenjem odprta.

SV: JOŽEF: Papež Frančišek je napisal posebno apostolsko pismo
»Z Očetovskim srcem« posvetil letošnje leto Sv. Jožefa, kako nam lahko
njegov vzor pomaga pri vsakdanjih izzivih. Papež v tem
pismu izpostavi 7 podob sv. Jožefa, ki vsaka zase globoko
nagovarja, Ob tem pa mi to pismo postavlja ogledalo, meni kot
očetu, možu in varuhu otrok in družine. (nadaljevanje sledi)
PRENOS NEDELJSKE SV. MAŠE OB 10.00 URI. Zaradi
zaostrenih ukrepov, smo morali za praznike biti doma. Pa
kljub temu so nam naši fantje omogočili, da smo lahko bili pri
sv. maši iz domače cerkve. Hvala jim!
Še naprej jih prosim, da s prenosom nadaljujejo, dokler bo potrebno. Vas
pa, spoštovani župljani, da se nam pridružite doma pri ekranih, ob nedeljah
ob 10.00 uri, na Youtube-kanalu, na:
https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA
VEROUK V ŽIVO ALI NA DALJAVO? Veselili smo se, da bomo
takoj po veliki noči začeli z veroukom v živo, a glej, naše upanje je padlo v
vodo. Čeprav smo se že naveličali spremljati
prenose preko ZOOMA, nam ne kaže drugega,
kot, da potrpimo in sedimo pred ekrani. Pa
prosimo za pomoč »od zgoraj«, da bi lažje
zdržali in naj Gospod blagoslavlja naše delo.
ZAHVALA: Prisrčna hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali v velikem
tednu v cerkvi. Čeprav so bili obredi okrnjeni in brez
prisotnosti vernikov, je bilo potrebno kljub temu, vse
enako pripraviti. Hvala pridnim možem za postavljanje
Božjega groba; čistilcem in krasilkam, za praznično
urejeno cerkev; ga. Mariji in Tonetu za čiste in lepe
prte; molivkam v soboto ves dan, za dežurstvo in
molitev pri Božjem grobu, pred Najsvetejšim; fantom za prenos sobotne
vigilije in nedeljske sv. maše; gospe Vidi za njeno pripravljenost in
razpoložljivost za odpiranje in zapiranje…Boglonaj za Vašo pomoč in
zgled.
Župnijska Karitas Cirkovce: Podarja rabljen prenosni računalnik.
Kdor ga potrebuje, se naj oglasi v župnišču.

ZA DOBRO VOLJO: IZNAJDBE – Učitelj: ''Erik, kaj je tebi najlepša
človeška iznajdba?'' – Erik: ''Mobilni telefon.'' – Učitelj: ''In kaj najslabša?''
– Erik: ''Račun za telefon.''
GASILEC – Gasilski avto pod sireno drvi mimo gostilne. Gost reče
natakarju: ''Daj mi hitro račun. Gori.'' – Natakar: ''Ste gasilec?'' – Gost: ''Jaz
ne, pač pa mož moje ljubice.''

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
11. april 2021
PONEDELJEK
12. april
TOREK
13. april
SREDA
14. april
ČETRTEK
15. april
PETEK
16. april
SOBOTA
17. april
NEDELJA
18. april 2021

GODUJE
Bela ned. , ned.
Božjega usmilj.

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 v zahvalo za dar novega življenja
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19

Julij I., papež

7.30 za + starše Brglez, Robar, brata in sestri

Ida, redovnica

7.30 za + Martina Ribiča in sorodnike

Lambert, škof

7.30 za zdravje

19.00 za + Marijo Medved, Franca in Jožefa Rafolta
(Molitvena ura za duhov. In redov. poklice)
7.30 za + Franca Lorbeka obl. in Elizabeto
Bernardka Lurška 19.00 za + Ano Kmetec 8. dan
Helena Alzaška

19.00 za + Lana Beraniča obl.
(Molitvena ura za družine)
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + starše in vse sorodnike
3. velikonoč. ned.
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19
Robert, opat

UMRLA JE:
Kmetec Ana,
Pongrce 21,
Stara 91 let.
Naj počiva v miru!
Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Stra šek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si

