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    APRIL – MALI TRAVEN

8.-BELA NED. BOŽJE USMILJENJE.7.Za žive in p.
farane, 10.-Jožef,Martina Berglez, Jožefa Korošec

 9-PON=VALTRUDA  17.- Branko Kušar obl. 
10.TOR =DOMEN     8.-Alojz Čebular obl.

11.SRE.=STANISLAV 15.-30.DOM V Poljč.Elizabeta Fregl
12.ČET.=ZENON     18.-Amalija Španring 8.dan 

13.PET.MARTIN,IDA 18.-za duh.pok.,starše, brate in
sestre Čebular. FR. po n. Brezmadežne  

14-SOB.LIDVINA  K=17.-Ana Studenčnik, pok.Muršec

15-NED.= HELENA   7. Za farane, tudi za še nerojene,
10.-Štefanija Kolarič obl.,Hinko Pavlič, Bojan Sinič

PASIJON Po: M. Turnšek, Človek v troedinem objemu

Startno mesto tega velikonočnega izhoda
je trpljenje, saj je trpljenje posledica greha,
duhovne ujetosti, iz katere nas more rešiti
samo Bog. Zato je tudi zelo logično, da je

Bog želel biti najprej s
človekom solidaren v trpljenju.
Verjetno bi v svoji vsemogočnosti lahko

izbiral med neštetimi konkretnimi
možnostmi načina odrešenja.

A zgodovinsko, dejansko se
je odločil za pot trpljenja. Pri tem

ostaja nikoli zadostno razvozlano
vprašanje »Zakaj«. Zakaj prav po poti

trpljenja? Vedno znova je mogoče
iskati odgovor le v smeri zaupanja

Bogu, da je izbral pot, ki je za
človeka najprimernejša. Sam je
hotel postati nam enak v vsem,

razen v grehu, da bi se nam lažje
približal in se tudi v posledicah
greha z nami poistovetil ter

tako premagal greh. Zanimivo je,
da latinska beseda passio (trpljenje)

nosi v svojem korenu
tudi pomen strastnosti,
ki je lahko pozitivna,   v  

smislu velike
angažiranosti, celo

dokon  č  ne  
predanosti     neki stvari  ,   ali še  

bolje osebi iz ljubezni  .       
Zato bi lahko sklenili, da je

Jezusov pasijon izraz
skrajne (strastne)

ljubezni Boga do
č  loveka  ,      

v Jezusu Kristusu pa

tudi      č  loveka      
   do Boga.      

   Ljubezni,       
ki gre do konca!  

.VELIKI ČET= ZADNJA VEČERJA = 
 » DO KONCA JIH JE LJUBIL«.

»TO JE MOJE TELO, 
KI SE DAJE ZA

VAS.« 
»VZEMITE IN PIJTE

IZ NJEGA VSI, TO JE
KELIH MOJE KRVI
NOVE IN VEČNE

ZAVEZE, 
KI SE ZA VAS IN ZA VSE PRELIVA

V ODPUŠČANJE GREHOV.
TO DELAJTE V MOJ SPOMIN.«

  VELIKI PET= JEZUSOVO
TRPLJENJE IN SMRT =

»OČE OPROSTI JIM SAJ NE VEDO
KAJ DELAJO!«

»ŽENA, GLEJ, TVOJ SIN!
GLEJ, TVOJA MATI!«

»ŠE DANES BOŠ Z MENOJ V
RAJU.«

»MOJ BOG, MOJ BOG! ZAKAJ SI
ME ZAPUSTIL?« »ŽEJEN SEM.«

»KONČANO JE.« »OČE, V TVOJE
ROKE IZROČAM SVOJO DUŠO!«

(Jn 20,4–8)

B E S E D A    Ž I V E G A    B O G A
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(Jn 20,26–29)
 Čez osem dni so bili 

njegovi učenci spet notri 
in Tomaž z njimi. 

Jezus je prišel pri zaprtih vratih,
stopil mednje in jim rekel: 

»Mir vam bodi!« 
Potem je rekel Tomažu: 

»Položi svoj prst sem 
in poglej moje roke! 

Daj svojo roko in 
jo položi v mojo stran in 

ne bodi neveren, ampak veren.« 
Tomaž mu je odgovoril in rekel:

»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel: 

»Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli, 

pa so začeli verovati!« 

Vstali
Jezus!

Pri sveti
maši

smo se s
teboj

okrepili
in s

tvojim
Duhom

prepojili.
Hvala ti!

V
današnj

em
berilu
nam

praviš,
da je

»ljubeze
n 

do
Boga v

tem,
da se

držimo
njegovi

h
zapove

di«.
»In

zmaga,
ki

premag
a svet,

je
naša

vera.«
Hvala

Kdor Kristusov nauk doume,
ima enak občutek kot ptica, 

ki vse dotlej ni vedela, da ima
peruti, pa se nenadoma zave, 
da more leteti in biti svobodna 

in se ji ni treba ničesar več bati.
(Lev Nikolajevič Tolstoj)
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