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ENKRATEN BOŽJI POSEG V ZGODOVINI

Velikonočno oznanilo, da je Bog Oče obudil od mrtvih svojega učlovečenega sina Jezusa Kristusa, je krščanski odgovor na večno vprašanje vsega smisla človekovega življenja in obstoja stvarstva sploh ter edinstveno razodetje glede enega izmed temeljnih bivanjskih vprašanj človeštva o življenju po smrti. Seveda vsa
verstva odgovarjajo na to isto vprašanje odrešenja, vsako ima svojo vizijo in svojo pot. Krščansko oznanilo je
izvirno prav v tem, da je vstajenje Božji poseg, večno življenje pa Božji dar, v nobenem primeru ne sad človekovega prizadevanja. Jezus se je kot človek v smrti na križu v ljubezni povsem izročil v Očetove roke, Oče pa ga je obudil od mrtvih kot odgovor
na njegovo brezpogojno podaritev. Tako je prvič neka človeška narava, v
tem primeru seveda Jezusova, izšla iz območja padlega stanja in dosegla
končni cilj, bivanje pri Bogu. Tako je Jezus Kristus kot človek, obujen od
mrtvih, postal vrata k Očetu; samo po njem se namreč pride domov.
Jezus Kristus pa ni vstal od mrtvih in se vrnil nazaj v način našega
sedanjega zemeljskega bivanja, pač pa je pričel bivati tudi kot človek na povsem drugačen način, ki ga nihče
izmed živečih na zemlji ni izkusil. Bog Oče je tudi Jezusovo človeško naravo pritegnil v svoj Božji način bivanja, v bivanje pri sebi, o katerem ne vemo veliko več kot to, da človeško oko kaj podobnega še ni videlo, uho
ne slišalo in človekovo srce ne doživljalo (prim. 1 Kor, 2,9). Vstajenja torej ne smemo zamenjevati z obujanjem mrtvih, kot je na primer obuditev Lazarja, kajti ti so morali vnovič umreti. Vstajenje pa pomeni tudi
za materijo neki do takrat še nepoznan način obstoja, v katerem se spremeni doživljanje prostora in časa.
Poudariti moramo, da je krščansko pojmovanje vstajenja nekaj povsem drugega kot reinkarnacija. Ta
pomeni vnovično pojavitev, sicer v novi identiteti, na tem svetu; v bistvu nič resnično novega, ampak le v
novi obliki in končno največkrat z izginotjem osebnega jaza. Pri Jezusovem vstajenju pa oseba ostane ista.
Gre pa za drugačen način doživljanja časa in prostora.
Po: M. Turnšek, Človek v troedinem objemu
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ob 17.00 in 19.00 - za pok. Pavletič, Klammer in Krajc
- za Ano Jamnik, obl.
- v zahvalo za duhovnike in evharistijo
ob 15.00 in 19.00 - Obredi velikega petka

- za Marijo in Franceta Arharja
- za duhovnike, sorodnike, dobrotnike in prijatelje
- za Elico Jenček
8.00
- za Alojzijo in Janeza Šparembleka
10.00
- za žive in rajne farane
11.00 – Martinjak - za Marijo in Jožeta Zalarja
11.00 – Podslivnica - za Jožico in starše Oblak iz Otonice
VELIKA NOČ
18.00 – D. Jezero 18.00 – D. vas
19.00 - Zelše
19.00
- Franceta Medena
ob 8.00, 10.00 in - za Matija in Franca Debevec
- za Stanislava Lunka, obl.
Velikonočni ponedeljek 19.00
- za Melito Doles Obreza
- za Janeza Teliča, 8. d.p.p.
ob 7.00 in 19.00 - za Štefko Zgonc
Irenej
- za Ano in Jožeta Šuster
- za družino Verbič Marijo in Alojza in hčer Marijo
ob 7.00 in 19.00 - za Lojzeta Mramorja
Herman
- za Jožeta Medena
- za pok. iz družine Godeša
ob 7.00 in 19.00 - za uspešen študij
Valter
- za Pavlo Milavec
- za zdravje in v zahvalo
ob 7.00 in 19.00 - za Franceta Vičiča, obl.
Hugo
- za Ivano Škulj, obl.
- za Jožeta Godeša, obl.
ob 7.00 in 19.00 - za Andreja in Marijo Mele
Ezekiel
- za Valerijo Žitko
- za Ivano Petrovčič
2. VELIKONOČNA 8.00
- za Stankota Lunka
NEDELJA
10.00
- za žive in rajne farane
NEDELJA BOŽJEGA 11.00 – Martinjak - za zdravje in po namenu
USMILJENJA
19.00
- za Antona Uleta
ob 7.00 in 19.00 - za Antona , obl. in starše Rožanc
Viktor
- za spreobrnjenje
- za Ivana Jadriča, obl.
ob 7.00 in 19.00 - za Julijano Brezec
Ida
- za hčerkino zdravje
- na čast Mariji Pomagaj v zahvalo za zdravje
VELIKA SOBOTA
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- v čast sv. Jožefu za vero v družinah
- za zdravje, srečo in blagostanje v družini
- za pok. iz družine Bartol
ob 7.00 in 19.00 - za Lojzeta Mramorja in duše v vicah
Helena
- za Antonijo in vse pok. Mele
- na čast Sv. Duhu za vero, upanje in ljubezen v družini
ob 7.00 in 19.00 - za Lojzeta Seljaka
Bernardka Lurška
- za Ivano Petrovčič
- za ljubezen in spoštovanje
ob 7.00 in 19.00 - za Andreja Šivca
- za Antonijo Žnidaršič
Rudolf
- za Ivano Petrovčič
- za Marico Mlinar – Cetina, 30. d.p.p.
8.00
- za Franceta Branislja, obl.
3. VELIKONOČNA 10.00
- za Stanislavo Bartol
NEDELJA
11.00 – Podslivnica - za Dragota Nareda
19.00
- za Janeza Šivca, obl.
ob 7.00 in 19.00 - za Staneta Modica
Leon
- za Janeza in Ivano Martinčič
- za Jožico in družino Košir
ob 7.00 in 19.00 - za Ivano Petrovčič
- za Ivanko Mramor in Anico Mikuž
Bernika
- po namenu
- za Janeza Teliča, 30. d.p.p.
ob 7.00 in 19.00 - za domovino
Anzelm
- za pok. iz družine Lovko
- za zdravo pamet
ob 7.00 in 19.00 - za domače duhovnike
- za zdravje in notranji mir v družini
Aleksandra
- za Barbaro Brežič
- za žive in rajne farane
ob 7.00 in 19.00 - za Jožeta Čenčurja, starejšega in mlajšega, obl.
- po namenu Kranjc in duše v vicah
Jurij
- za znance in prijatelje
ob 18h - Brezje
- za sosesko
ob 7.00 in 19.00 - za Melito Doles Obreza in vse pok. Obreza
- za pok iz družine Zrimšek in Šparemblek
Honorij
- za Ano Vidmar
ob 18h – Dol. vas - za blagoslov polja
- za Antona Branceta, obl.
4. VELIKONOČNA 8.00
10.00
- za Antonijo Žnidaršič
NEDELJA
11.00
–
Brezje
- za sosesko
Marko
19.00
- za Franca in Angelo Nahtigal
ob
7.00
in
19.00
- za družino Kovačič
Marija Mati dobrega- za starše Marijo in Matija Obreza in Melito Obreza
sveta
- za Alojzijo Meden, obl.
Valerijan

ob 7.00 in 19.00
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ob 7.00 in 19.00
ob 7.00 in 19.00
ob 7.00 in 19.00

- za Rezko Kavčič
- za Karla Škoberneta
- za žive in rajne farane
- po namenu za vnuke in njihove starše
- za Ivano Petrovčič
- za spreobrnjenje grešnikov
- za domovino
- za Lojzeta Mramorja in pok. Mramor in Mikuž
- za Staneta Modica
- za domače duhovnike
- v zahvalo
- za zdravje
- za spreobrnjenje grešnikov

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjenih več maš, mi mašujemo po treh namenih po ostalih namenih mašujejo duhovniki na
Rakovniku. Ure maš bodo objavljene v tedenskih oznanilih, ko bodo škofje dali dovoljenje za maševanje z ljudstvom. Sedaj pa mašujemo vsak dan po vaših namenih.

VELIKONOČNO TRIDNEVJE:

• Veliki četrtek je spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil zakrament svete evharistije in
mašniškega posvečenja. Maši bosta ob 17.00 in 19.00.
• Veliki petek je dan Gospodovega trpljenja in smrti na križu. Maše ta dan ni. Vabljeni ste h križevemu potu in obredom ob 15.00 (najprej Križev pot in potem obredi velikega petka) in 19.00
(ob 18.30 Križev pot in nato obredi velikega petka).
• Velika sobota je dan, ko Jezus počiva v grobu. Ob 8.00 bo blagoslov velikonočnega ognja, ki ga
pripravljajo in raznašajo po gospodinjstvih naši skavti. Ob 19.00 sedmih slovesna vigilija.
Blagoslovi velikonočnih jedil na veliko soboto:
V župnijski cerkvi ob 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 (zaradi omejitve naj
prinese k blagoslovu samo en član družine).
Blagoslovi drugje:
• Podslivnica ob 14.00,
• Brezje ob 14.30,
• Martinjak ob 15.00 in
• Dolenje Jezero ob 15.30.
• Dolenja vas ob 16.00
• Zelše ob 16.30
• VELIKA NOČ – PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Ob osmih zjutraj Vstajenje in maša. Druga maša bo ob 10.00,
večerna pa ob devetnajstih. Maše bodo tudi po podružnicah.
Mesečna oznanila Tabor. Izdaja Župnija Cerknica. Tel.: 01 709 68 80. Župnik: Milan Kavčnik, GSM 031 856 923.
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