Št. 14

2. VEL. NEDELJA

3. april, 2016

1. berilo: Število kristjanov raste
Odpev: ZAHVALJUJTE SE GOSPODU, KER JE DOBER.
2. berilo: Vstali Kristus živi vekomaj.
ALELUJA. Ker si me videl, Tomaž, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa
verujejo! ALELUJA.
Evangelij: Čez osem dni je prišel Jezus.
----------------------------------------------------------

The apostles, filled with the Spirit, are full of courage.
A vision of the risen Lord who has the keys of death and of the underworld.
The risen Jesus gives the power to forgive sin, and convinces doubting
Thomas to believe.

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm:
Nedelja, 8:30:
3, 4. 10:00:
Poned.,6pm:
Torek, 6pm:
Sreda, 6pm:
Četrtek, 6pm:
Petek, 6:30pm:
Sobota, 8:30:
6pm:
Nedelja, 8:30:
10, 4. 10:00:

+ Marija Horvat; n. druž. V. Kranjec
+ Milan Meglič, obl.; n. druž. Meglič
+ Jožef Špilak, n. druž. F. Bazika
+ Emilija Balek; n. druž. D. Balek
+ iz druž. Zevnik; n. druž.M. Zevnik
++ Antonija, Franc Horvat; n. M. Logar
v dober namen; n. druž. J. Časar
++ iz druž. Gabor; n. druž. I. Gabor
+ Štefan Prša; n. druž. T. Štibernik
+ Štefan Kozlar; n. druž. Horvat
++ iz druž. Zadravec-Kolenko; n. M. Zadravec
+ Štefan Šemen; n. E. Šemen



Nedelja, 3. april – nedelja Božjega usmiljenja: – Minulo nedeljo
smo obhajali Jezusvo vstajenje od mrtvih. Skozi ves velikonočni čas bomo v
Božji besedi pri mašah slišali o dogajanjih po prvi veliki noči, o pomenu
Jezusovega vstajenja za njegove učence, pa tudi o sadovih Jezusovega
trpljenja, smrti in vstajenja, o pomenu vere v Jezusa in njegovo vstajenje..
V današnjem evangeliju smo slišali o »nevernem« Tomažu. Ko se je Jezus
prvič prikazal svojim učencem, je bil Tomaž odsoten. Ko so mu kasneje
povedali, da je bil Jezus med njimi in se z njimi pogovarjal, tega ni mogel
verjeti. Da bi veroval, se je želel prepričati, želel je videti Jezusa z njegovimi
ranami. Jezus se ga je usmilil in je uslišal njegovo prošnjo in željo po veri.
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Jezus se je usmilil Tomaža in mu pomagal k trdni veri. Ko je Tomaž videl
Jezusa in slišal njegov glas, ni več čutil potrebe, da bi se dotaknil ran, ampak
je nakolenih izpovedal: Jezusm ti si »moj Gospod in moj Bog«. Na to izpoved
vere je Jezus spregovoril: »Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo.«
Verovati pomeni videti, gledati Jezusa z očmi srca, z očmi vere, Verovati
pomeni sprejeti Jerzusa zaradi njegove besede. Verovati pomeni živeti po
Jezusovem nauku in zgledu. Verovati pomeni živeti v zaupnem in
prijateljskem odnosu z Jezusom, ki je pravi Bog in pravi človek, naš
Odrešenik; on je Pot, Resnica in Življenje.
Zgodba o apostolu Tomažu je zgodba vsakega kristjana. V vsakdanjem
življenju se srečujemo s vprašanji in dvomi in težavami medsebojnih odnosov
in prav tako odnosa do Boga, kar je vera. Takšne težave moremo premagati z
Božjo pomočjo. Jezus nas vabi k sebi, da bi se pri njem in od njega učili
zaupati v Boga, ljubiti sočloveka in ljubiti Boga z vsem srcem, vsem mišljenjem
in z vso močjo.
ŠKOF JOŽEF SMEJ prejel državno odlikovanje: – Predsednik
Republike Slovenije Boris Pahor je 31. marca izročil mariborskemu
pomožnemu škofu v pokoju državno odlikovanje red za zasluge.
Obrazložitev za odlikovanje: »Bil je pastir v duhu evangelija in cenjen
poznavalec katoliškega nauka. Kot človek klasične izobrazbe, ki piše tudi v
latinščini, je sodeloval pri prevajanju Zakonika cerkvenega prava, Svetega
pisma stare in nove zaveze, Bogoslužnega molitvenika in komentarjev k
psalmom. Napisal je tudi več nabožnih del in zgodovino župnijske cerkve v
Murski Soboti.«… »Nenehno se je zanimal za kulturo in ljudi, ki so med Muro
in Rabo stoletja ohranjali svojo vero in narodnost. Življenje na območju
nekdanje madžarske dekanije, imenovane Slovenska okroglina, je bilo
pomembno torišče njegovega intelektualnega zanimanja. Posebno pozornost
je posvečal narodnim buditeljem, med njimi dr. Francu Ivanociju in njegovim
sodelavcem.«
Škof Smej je odgovoril: "Mnogi so napisali in izdali več knjig in
znanstvenih razprav kot jaz. V mislih imam duhovnike, župnike, ki s
pristovoljnimi prispevki vernikov obnavljajo cerkve in kapele ter župnišča, ki
so mnoga umetniške vrednosti.",,, "Odlikovanje je priznanje in čast tudi za
vse, ki so toliko naredili za slovenski narod na kulturnem, zgodovinskem in
verskem področju in ohranjali narod v duhovnem zdravju.”
- V nedeljo, 10. aprila, bo druga nedeljska maša v angleščini. Obvestite in
povabite predvsem mlajše!
- On Sunday, April 10, second Mass in English. Please, notify and invite
younger members and encourage them to come to take part at least at the
English Mass.
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