pomagala, da bomo v Kristusovem vstajenju odkrili
vir miru in veselja ter dobili spodbudo za bolj prepričano krščansko življenje.
Bog, naš Oče, razlij na nas Svetega Duha, da
bomo razumeli skrivnost vstajenja tvojega Sina.
Kakor si njega pripeljal iz smrti v življenje, tako
tudi nas napolni z življenjem in veseljem, da bomo
svetu oznanjali, da smo odrešeni, in da si ti Oče, ki
nas vse neskončno ljubiš.
Molimo te Kristus in te hvalimo,
ker si s svojim vstajenjem svetu dal novo življenje!
1. postaja – Jezus vstane od mrtvih
2. postaja – Učenca najdeta prazen grob
3. postaja – Jezus se prikaže Mariji Magdaleni
4. postaja – Jezus se prikaže učencema na poti v Emavs
5. postaja – Učenca spoznata Jezusa po lomljenju kruha
6. postaja – Jezus se prikaže učencem
7. postaja – Jezus podeli učencem moč odpuščati grehe
8. postaja – Jezus utrdi Tomaževo vero
9. postaja – Jezus se prikaže učencem ob Tiberijskem
morju
10. postaja – Jezus podeli Petru prvo mesto
11. postaja – Vstali Jezus pošlje svoje učence oznanjat
12. postaja – Jezusov vnebohod
13. postaja – Z Marijo v pričakovanju Svetega Duha
14. postaja – Jezus pošlje učencem Svetega Duha.
Kristusovo vstajenje je luč na naši poti.
Združeni z vsemi brati in sestrami sveta,
ki pričakujejo zmagoslavni Jezusov prihod, obnovimo goreč vzklik: »Pridi, Gospod Jezus!«
Skupaj delajmo in molimo za prihod Božjega kraljestva ter
slavimo Boga:
Oče naš… Zdrava Marija… Slava Očetu…
  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Maše v prihodnjem tednu
3.VELIKONOČNA NEDELJA, 18.4.
7.00: živi in + farani
9.00: + Konrad ZEMLJIČ in vsi iz družine FRIDL
10.30: + Vinko, 5. obl., in sin Jože ŽELEZNIK
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PONEDELJEK, 19.4., sv. Leon IX., papež

7.30: + Rozalija KNEZ, obl., in Ivan
+ Vera ŠRAJ
+ Alojzij SLAPŠAK
TOREK, 20.4., sv. Teotim, misijonar, škof
19.00: + Marjan DEGEN, 2. obl., in žena Angela
+straša Alojz in Terezija ULAGA, obl.
+Vera, 25.obl., Ante VESELIČ, 3.obl., Jožefa in
Franc ČEH
SREDA, 21.4., sv. Anzelm, škof, cerkv. učitelj
7.30: + družini KRAJNC in KUNKEL
+ Magdalena ŠKORJA 1. obl.
+ Danica MAČEK

ČETRTEK, 22.4., sv. Leonid, mučenec
19.00: +Stanko in Marija MAČKOVŠEK
+ Franc Alojz DEŽELAK
+ Marija SKALE
PETEK, 23.4., sv. Jurij, mučenec
7.30: + Branko ROMIH
19.00: + Marija TERŠEK, obl.
+ Anica OJSTERŠEK
SOBOTA, 24.4., sv. Marija Klopajeva, svetopis. ž.
19.00: + Franc in Marija HRASTNIK (Harje)
+ Viljem KRPIČ, zadušnica
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 25.4.
7.00: živi in + farani
+ starši Frančiška, Vladimir NOVAK, njuni
predniki in pozabljene duše v vicah
9.00: + Antonija PINTER
10.30: + Marija KNEZ
10.30: sv. Katarina: vsi + iz družine ŠTRAUS

»Dvigni, Gospod, nad nami
svetlobo svojega obličja!«

(odpev 4. Psalma)

STAROST= modrost, milost,
poslanstvo in poklicanost
»Bogastvo let je bogastvo oseb, vsake posamezne
osebe, ki ima za sabo mnogo let življenja, izkušenj
in zgodovine. Je dragocen dar, ki se oblikuje na poti
življenja vsakega moškega in ženske, ne glede na
izvor, pripadnost, ekonomske in socialne pogoje.
Kajti življenje je dar in njegova dolžina je privilegij, za nas same in za druge.« (papež Frančišek)
Kdaj je človek star? Organizacija združenih narodov na svoji spletni strani določa starost od 60 let
navzgor, slovenska statistika pa med stare prebivalce umešča vse, ki so stari 65 let in več. Ne glede
na variabilno ločnico na življenjski časovnici posameznika, se ne moremo izogniti dejstvu, da se, od
rojstva dalje, ljudje staramo, poetično rečeno: zorimo v minevanju časa. Stara pa se tudi družba, podrejena potrošniški miselnosti, ki poveličuje mladost in jo označuje z živostjo, užitkom in profitom,
starost pa z boleznijo, bremenom in balastom. Ne
vem, kako je biti star, a dana mi je izjemna priložnost, da dan za dnem opazujem in spoznavam, kaj
pomeni živeti v jeseni življenja in ne životariti v
vsakdanu; zajemati vsak trenutek, ki ti je dan s polnimi pljuči in vedoželjno ter z mnogoterimi načrti
strmeti v neznano prihodnost; skrbeti za redosledje
aktivnosti, ki se kopičijo, v želji po izkustvu vsega,
kar prej ni bilo dosegljivo, zaradi različnih razlogov
in vztrajno oznanjanje fantastičnega spoznanja, da
nimaš časa. Da, to je svetla plat zlate jeseni-starosti,
o temni plati pa govorijo bančna nakazila vsakega
zadnjega v mesecu, zdravniška kartoteka, ki z leti
pridobiva na svojem obsegu in odnos ljudi do starostnikov, ki kaže na kvaliteto družbe.
V sodobni družbi, kjer so redke družine, kjer skupaj
živi več generacij, je še kako dobrodošlo medgeneracijsko povezovanje izven zidov lastnega doma-

-tudi v župnijskem občestvu, saj ima za vse generacije pozitiven učinek v razumevanju lastnega sveta
in sveta sočloveka. Ob starem človeku se imamo
priložnost učiti solidarnosti, na način, da se z lepo
komunikacijo, ki temelji na odprtem, rahločutnem
in sočutnem pristopu do posameznika, vživimo
vanj, ugotovimo, kaj lahko in zmore narediti sam
ter pri čem potrebuje pomoč in našo oporo ter sprejeti, tako njegove talente, sposobnosti in spretnosti
kot tudi njegove omejitve. Nikar se ne prepuščajmo
skušnjavi obsojanja in posploševanja; vsak človek
je svet zase in ne razmišljajmo namesto nekoga, ampak razmišljajmo skupaj z njim. »Čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja,« (2Kor 4,16) zato »Poglejte moje roke in moje
noge, da sem res jaz. Potipajte me in poglejte,« (Lk
24,39) ne glejte skozi mene.
Starost je milost, poslanstvo in poklicanost.
Starostniki so bogat zaklad modrosti, ki s tem, da
predstavljajo spomin preteklosti, zagotavljajo tudi
prihodnost. Pomagajo razumeti kontinuiteto generacij in pomembno prispevajo k skrbi za lastne korenine-družine, družbe, župnije. Dajajo nam spoznati,
da se zgodovina ne začenja z nami, da smo mi dediči dolge poti in da moramo spoštovati ozadje, ki
je pred nami. Če pretrgamo vezi s svojo zgodovino,
bomo imeli težave pri gradnji stabilnih odnosov in
zavedanju, da nismo mi tisti, ki upravljamo s stvarnostjo, ampak da smo vsi skupaj gradniki družbe in
odnosov v njej. Mladi spoštujmo stare in stari spoštujte mlade-bodimo svetal vzgled drug drugemu in
naj namesto neštetih besed govorijo dejanja.
»Nekateri pravijo, da je starost brodolom, jaz pa mislim, da je priložnost. Čast. Ne dočakajo vsi starosti.
Poleg tega sem prepričana, da ni zaman tako težka.
Če bi bila starost lepa in lahka, nihče ne bi hotel, da
se konča. Ker je naporna in nadležna, se naša navezanost na življenje počasi krha. Starost so izumi-

li, da bi se lažje ločili od življenja.« (govori 80-letna
Maryline, oseba z alzheimerjevo demenco v knjigi Virginie
Grimaldi: Ljubezen se skriva v majhnih stvareh)
(PK)

Pot luči
14 postaj križevega pota za postni čas je v velikonočnem času nadomestilo enako število »trenutkov ko nam zasveti luč«. Priznam, da me je v teh
časih pandemije prevevala misel, da še kar ne vidimo luči na koncu tunela in z nezaupanjem poslušamo napovedi, kako se vse epidemije vnesejo nekako po treh letih... Dejstvo je, da ene preizkušnje
zamenjajo druge in mi se vedno znova znajdemo v
trenutkih med upanjem in dvomomom, med...
In ta pot luči nam v letošnjem velikonočnem času
omogoča, da, ne glede na to, s kakšnimi stiskami
se srečujemo, vedno znova zaživimo upanje, ob
dejstvu praznega groba.
Zaprtje cerkva za bogoslužje z občestvom v dneh
velikega tedna, nato pa dnevi pozebe v velikonočni osmini, so mi približale modre misli Pridigarja:
vrata na ulico se zapirajo, glas mlina se znižuje,…
mandljevec odcveti, kobilica otrpne, kaprovec se
razpoči… ( Prim. Prd 12,4-5). Vse te misli, še posebej
o mandljevcu, ki prvi vzcveti in se prvi osuje, kobilici, ki je v vročini zelo prožna in gibka, že majhen
hlad pa jo ohromi in koprovcu, ki se zrazpoči in
razleti; vse te primerjave, vsaka po svoje predstavljajo smrt. V ta trdi čas pandemije na drugi strani
slišimo Jezusove besede: »Mir vam bodi!« Mati
narava z novim življenjskim zagonom, kljub vsem
pozebam, vsako leto nakazuje tudi sadove zemlje.
Zato ne pozabimo vzklika, ki ga molimo pri vsaki
postaji na poti luči: Kristus je vstal, aleluja! Resnično je vstal. Aleluja!
Življenje je pot. Tudi mi smo na tej poti. Vendar
nismo sami, z nami je vstali Gospod.
Kot smo Gospodu sledili na njegovem križevem
potu, mu želimo slediti tudi na poti luči, ki nam bo

