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ZARADI EPIDEMIJE- SO
MAŠE BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV

TRR: SI56 0443 0000 2921 366
26.NED= DOMINIK IN GREGOR 7.- za farane, za večni.

pokoj otrok umrlih pred rojstvom,
10.-  Alojzija Špur Andrej Kurnik, Štefan Kitek,        

 27. PON= CITA   8.-  po n.Brezmadežne   
28.TOR= PETER,LUDVIK 8 .- za blag. in zdravo pamet      
29.SRE= KATARINA SIENSKA                8.-po namenu

30.ČET = PIJ V                  8.- ,Kristina Sagadin,      
1.PET=JOŽEF DELAVEC  18-za d.pokl,Mirko Dovnik       

2.V.SOB=   ATANAZIJ    8  .-  Mariji v zahvalo za zdravje  

3.NED= FILIP IN JAKOB  AP. ZAVETNIKA
ŽUPNIJE      7- za župljane, Frančiška Erker

10.-   Anton, Marija O.obl.,.Slavko Šticl.           

BOŽJE USMILJENJE, KI NAM   V
SVETIH ZNAMENJIH –

ZAKRAMENTIH, DAJEŠ OBILJE
SVOJE PRISOTNOSTI, ŽIVLJENSKE

MOČI V NAŠEM VSAKDANJEM
ŽIVLJENJU, hvala ti!

 BOŽJI VOZ  TUDI ZLOBEC
NEHOTE VLEČE NAPREJ, tisti

našminkani v človeški podobi, ali pa oni z
rogovi in repom.

Ko je sédel z
njima za mizo, 
je vzel kruh, ga

blagoslôvil, 
razlomil in jima

ga dal. 
Tedaj so se jima odprle oči 

in sta ga spoznala. 
On pa je izginil izpred njiju. 
In rekla sta drug drugemu:

»Ali ni najino srce 

gorelo v nama, 
ko nama je po poti govóril 

in razlagal Pisma?« 
Še tisto uro sta vstala 

in se vrnila v Jeruzalem 
ter našla zbrane enajstére 

in tiste, ki so bili z njimi.
(Lk 24,30–33)

 Lk 24,13–35

MORALO SE JE TAKO
ZGODITI

Razmišljanja učencev o dogajanju z
Jezusom lahko razumemo tudi kot
podobo svoje notranje resničnosti.

 Te besede bi iz naših ust morda zvenele 
tako: »Upali smo, da bo naše življenje 
uspelo, da bomo močni v besedah in 
dejanjih, da bomo doživeli uspeh, da 
bomo nekaj dosegli … Toda vsi načrti so 

padli v vodo: nismo uspeli, vse v nas se 
podira, vse je brezupno, vse skupaj 
nima več nobenega smisla …«

Jezus nam ne očita, ker tako
razmišljamo. Pomaga nam le, da bi

svoje življenje dojeli v luči Božje
besede.

 Ključ njegovega novega pogleda se
glasi: »Mar ni bilo potrebno, da je
Kristus to pretrpel in šel v svojo

slavo?« (Lk 24,26). Prevedeno v našo
situacijo bi se ta misel glasila takole:
»Mar ni bilo potrebno, da se je z
menoj to zgodilo, da bo zame to

dobro? Mar ni bilo potrebno, da vse
to prestaneš, da se osvobodiš iluzij,
ki si si jih ustvaril o svojem življenju,
in da se razviješ v podobo, ki si jo je

Bog ustvaril o tebi?«  

Če si vedno znova ponavljamo to 
evangeljsko misel in jo projeciramo v 
svoje življenje ter z njo pogledam na 
svoja razočaranja, ranjenosti v 
otroštvu, v šoli, na nesporazume in 
frustracije pri delu – preneham s 
tarnanjem. Na svoje življenje 

pogledam z novimi očmi: vse se je moralo
tako zgoditi, vse je bilo dobro. 

Vse je služilo temu, da sem se razvil v
osebnost, kakršno si je zamislil Bog. Po

vseh izkušnjah v življenju me je Bog
oblikoval in me zgradil takšnega,

kakršnega si me je v začetku zamislil.

KO BOM 
POVZDIGNJEN Z 
ZEMLJE BOM 
VSE PRITEGNIL 
K SEBI
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Zame je ta Jezusova misel postala
ključna, pomaga mi, da se spravim s

svojim življenje. Ta misel nam pomaga,
da na življenje pogledamo z novimi očmi.

In nenadoma odkrijemo smisel sredi
nesmisla, upanje sredi razočaranja,

zaupanje sredi obupa.
Naj bo tudi nam v pomoč to vprašanje, ki 
ga Jezus danes postavlja svojim 

učencem. Vprašaj se ob vsem, 

kar doživljaš, ali je tvoj zorni 

kot edina možnost.  
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

ZAKRAMENTI SO
SRŽ RAZODETJA
TROEDINEGA BOGA 
STVARNIKA NAŠEGA OČETA.

PO REDU KAKO SO BILI
USTANOVLJENI: SVETA MAŠA,

MAŠNIŠKO POSVEČENJE,
SPOVED, KRST, BIRMA – SVETI

DUH, SVETI ZAKON PRI
STVARJENJU ČLOVEKA, PRVI ČUDEŽ
NA SVADBI BOLNIŠKO MAZILJENJE –

SKRB CERKVE PO BINKOŠTIH ZA
OSLABELE

. 
ŽAL MI JE, KER MI NI ŽAL,vsaj najmanjšo 
dozo kesanja, da smo lahko deležni 
odpuščanj

+
 

Postavitev Gospodove večerje
(Mt 26,26-29; Mr 14,22-25; Lk 22,14-20)

23 Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar
sem vam tudi izročil: Gospod Jezus 
je tisto noč, ko je bil izdan, vzel
kruh 
izročil: Pavel ima v mislih prvo, ustno oznanilo 
evangelija v Korintu.

24 in se zahvalil, ga razlomil in rekel: 
»To je moje telo za vas. To 
delajte v moj spomin.« 
Posvetitveni obrazec se izredno pokriva z Lukovim 
(prim. Lk 22,19), saj je bil Luka verjetno Pavlov 
učenec.

25 Prav tako je vzel tudi kelih po 
večerji in rekel: »Ta kelih je nova 
zaveza v moji krvi. Kolikorkrat 
boste pili, delajte to v moj spomin.«
2 Mz 24,8; Jer 31,31; Zah 9,11; 2 Kor 3,6;
v moji krvi ali sklenjena z mojo krvjo.

26 Kajti kolikorkrat jeste ta kruh in 
pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt,
dokler ne pride.

Nevredna udeležba
27 Kdor bo torej nevredno jedel ta
kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo

pregrešil nad Gospodovim telesom in
krvjo .Heb 6,6; 10,29;

28 Naj torej vsak sebe presodi in 
tako jé od tega kruha in pije iz 
keliha

2 Kor 13,5;

29 kajti kdor jé in pije, jé in pije
svojo obsodbo, če ne razpoznava
telesa.   Gospodovega telesa): namreč če se

ne zaveda zahtev, ki izvirajo iz prejemanja
Gospodovega telesa.

30 Zato pa je med vami veliko slabotnih 
in bolehnih in precej jih je že zaspalo.
zaspalo tj. umrlo; omiljevalni izraz.
31 Ko bi mi presojali sami sebe, bi ne bili 
sojeni.  
Rim 14,22;

32 Ker pa nas sodi Gospod, nas vzgaja, da
ne bi bili obsojeni s svetom vred.  
vzgaja: Božja kazen je že v SZ v resnici Božja vzgoja.

MASNIKI SMO SAMO 
PRAVOSLAVNI  IN  KATOLIŠKI

DUHOVNIKI,
 ker mašujemo, DELIMO

ZAKRAMENTE.

Ramo, kam pa greš? Grem si kupit obleko. Če te
ne ujamejo, prosim še za mene eno vzemi.
Kako to, da ste dvakrat vlomili v eni noči v isto 
trgovino? Ženi ni bila obleka všeč pa sem jo šel 
zamenjat. 
Morali vam bomo vzeti vozniško. Tri pešce ste 
že povozili. A koliko jih se sme?

Človek je sam sebi največji lažnivec. Če ne verjameš, stopi
vaški klepetulji na kurje oko, pa boš slišal.

SPREOBRNITE 
SE IN VERUJTE 
EVANGELIJU
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