
Ne moremo narediti 
Velikih stvari - 
le drobne stvari 

z veliko ljubezni.
Mati TEREZIJA

leto VIII /2010-17
2. april 2017

11

5. postna nedelja

oznanilo
OBUJATI ŽIVLJENJE 
Pomislimo na tesarjevega sina iz Nazareta, o 
katerem so njegovi poslušalci ugotavljali: velik 
prerok je vstal med nami. Drugi so spet rek-
li, da je po njem in v njem Bog obiskal svoje 
ljudstvo. In ta prerok, o katerem njegovi rojaki 
omalovažujoče pravijo, saj je to vendar tesar-
jev sin, dobro poznamo vso njegovo žlahto, ta 
prerok zagotavlja Lazarjevi sestri: tvoj brat bo 
vstal. In še več: lahko bi rekli, da v tej okolišči-
ni, ob mrtvem prijatelju, ob grobu, ob žalujo-
čih sestrah predstavi sebe v vsej božanskosti: 
jaz sem vstajenje 
in življenje. Ni-
koli nihče ni mo-
gel izreči takih 
besed, vsa človeš-
ka zagotavljanja 
so se vedno razblinila, če ne prej, ob izteku 
človekovih let, on pa zagotavlja življenje, za-
gotavlja to, kar je človekova največja drago-
cenost, življenje, ki ne mine. V priliki, ko o sebi 
spregovori kot o dobrem pastirju, zatrjuje: jaz 
sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v 
obilju, življenje torej, ki ne pozna več konca. To 
je njegovo poslanstvo: obujati življenje, posre-
dovati življenje, ohranjati življenje. Tudi naše!
Kaj nam ob vsem tem preostane drugega kot 



OZNANILA
1. Celodnevni izlet v Steyr, sobota, 6. maj 2017
Cena: 45 EUR za avtobus, kosilo, vstopnine in vodenje (vodič v muzeju)
Program:
- župnijska cerkev Jezusovega rojstva in muzej jaslic
- evangeličanska cerkev A. B. Steyr
- mestna cerkev Sv. Egidija in Kolomana
- kosilo
- mesto Steyr in Marijina cerkev
- kmetijsko - tehnični muzej v kraju Dietach
Prijavite se čim prej.
2. V nedeljo, 2. aprila 2017, bomo imeli duhovno 
obnovo. Med mašo bo duhovni nagovor in izpraševanje vesti. 
Priložnost za sveto spoved bo PRED mašo in PO sveti maši.

globoka hvaležnost 
Gospodu, da je med 
nami, da nas poživlja z 
vero in trdnim zaupan-
jem vanj, da nam za-
gotavlja neminljivo 
srečo pri Očetu, da je 
za slehernega od nas 
življenje in vstajenje. 
In kaj nam preostane 
drugega, kot da smo 
Gospodu hvaležni, 
da nam vedno znova 
pošilja može in žene, 
po katerih nam izka-
zuje svoje usmiljenje in dobrotljivost. 
In kaj nam preostane drugega, kot da 
nas prežema trdna vera in neomajno 
zaupanje v Gospoda, in ne nazadnje, 
da bi tudi po nas mnogi ljudje začutili, 
da nas Gospod nikoli ne zgubi izpred 
oči, da smo mu otroci, ki jih ima rad.

Odvalili so torej kamen. 
Jezus pa je povzdignil 
oči kvišku in rekel: 
»Oče, zahvalim te, 
da si me uslišal. 
Jaz sem vedel, 
da me vselej uslišiš, 
toda zaradi okoli stoječega 
ljudstva sem rekel, 
da bi verovali, 
da si me ti poslal.« 
In ko je to izrekel, je z 
močnim glasom zaklical: 
»Lazar, pridi ven!« 
In umrli je prišel ven, 
na nogah in rokah 
povezan s povoji, 
in njegov obraz je bil 
ovit s prtom. 
Jezus jim reče: 
»Razvežite ga in pustite,
naj hodi.«                     (Jn 11,41–44)

V cerkvi in v Cerkvi  
V Apostolskih delih beremo, da so se 
že prvi kristjani ob nedeljah zbirali 
pri skupnem bogoslužju, evharistiji. S 
tem so udejanjali Kristusovo zapoved: 
»To delajte v moj spomin«. (Lk 22,19) 
Kristjani smo tako poklicani, da se 
udeležujemo bogoslužja, saj smo le 
tako povezani z občestvom. Mišljen-
je, da se človek lahko sam zveliča, 
ker je sam sebi zadosten, je zmot-
no. Iz vsakdanjega življenja dobro 
vemo, kako kdaj prav pride pomoč 
bližnjega in koliko bolj učinkovi-
to je delo, če med seboj združimo 
moči. Ravno tako je tudi za krist-
jane pomembno, da so med seboj 
povezani in zbrani v občestvu, saj 
je satanova moč le tako uničljiva, 
mi pa še bolj povezani z Očetom.
- Tako kot vsak otrok potrebuje očeta 
in mamo, da lahko preživi, tako tudi 

vsak kristjan za svoje preživetje potre-
buje Očeta in mater Cerkev. Kako pa 
je z menoj? Si tudi jaz želim krščans-
ko vero prilagoditi po svoje? Sem tudi 
sam prepričan, da lahko naredim vse 
sam in da ne potrebujem občestva, 
duhovnika, župnije? Sem sposoben 
vedno popolnoma sam prenašati vsa 
bremena, ki me težijo, ali se v težkih 
trenutkih obrnem na bližnjega in na 
Boga? Kakšen kristjan sem? Postni čas 
je najlepša priložnost, da obrnem po-
gled stran od zmotnega mišljenja in si 
slečem obleko le navideznega kristjana.

Veruješ to? 
Gospod pa sprašuje po veri vanj in 
govori čudne reči. Govori, da je on 
vstajenje in življenje in da vse živl-
jenje obstaja v veri vanj. Veruješ to? 
Kdor veruje vame, bo živel, tudi če 
umrje. Kdor veruje v Gospoda Jezusa 
Kristusa, Božjega Sina, je že prestopil 
iz smrti v življenje, pravi sv. Pavel v 
pismih. Veruješ to? Kako naj veru-
jem, tega še nihče ni videl!

Zato Jezus pokliče Lazarja iz groba. 
On je Gospodar ne samo sobote, am-
pak tudi smrti in življenja. V njegovih 

rokah je moja bolezen in zdravje, 
tudi smrt in življenje. Zanj ni nikoli 
prepozno, tudi ko nekdo umre, je še 
vedno v Gospodovi roki in varstvu. 
In upravičeno smemo prositi Gospo-
da za zdravje in življenje, če nam tako 
govori srce. V njegovih rokah smo še 
vedno – nič mu ni ušlo iz rok.
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Jezus pomaga ob pravem času
Jezus je tedaj prišel in ga dobil, 
ko je bil že štiri dni v grobu (Jn 11,17).
Mi bi že zdavnaj obupali, 
če bi se znašli v takšni situaciji. 
Jezus nam razodeva, 
da njemu ni nič nemogoče; 
pri njem je prav vse mogoče. 
On pride vedno ob pravem času, želi nam pomagati, ker nas ima rad.
Verujmo! 
Odstranimo dvom; dvom je naša glavna ovira do razodetja Božje slave. 
Jezus nato v evangelijskem odlomku pravi Marti (in s tem sporoča tudi nam): 
»Ti mar nisem rekel, 
da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?« (prim. Jn 11,40).
Vera odpira vrata za delovanje Boga, verujmo Jezusu. 
Jezus ni rekel moja vera, ampak tvoja vera, Jezus tako ima vso vero. 
Verujmo Bogu, saj nas kliče iz teme v svetlobo.
Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, 
sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« 
   In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: 
   »Lazar, pridi ven!«  (Jn 11, 42–43).
Jezus včasih čaka, da bi naša vera rastla, 
zato ne dvomimo, ampak verujmo, če se takoj nič ne zgodi. 
Bog nas ljubi, Jezus nas ima rad in nam želi pomagati, 
da se poveliča njegovo ime.

SVETE MAŠE
NEDELJA, 2. april 2017
    5. postna nedelja
9.30 za + za Branka Pevec
   NEDELJA, 9. april 2017
       6. postna /cvetna/ nedelja
   9.30 za + za Ano Hrastnik
   BLAGOSLOV BUTARIC
NEDELJA, 16. april 2017
    VELIKA NOČ
9.30 za zdravje, mir 
        in razumevanje v družini

Kako je bilo v šoli? “Slabo. Pri geografi-
ji sem dobil nezadostno.” “Zakaj pa?” 
“Nisem našel ekvatorja.” “Saj ni čudno, 
ko pa imaš v torbi takšen nered!”


