
 

» Zdaj ko sem diplomiral kot 
sta želela, lahko grem za 

mizarja, kot sem hotel jaz?« 

VELIKONOČNI PONEDELJEK in BELA NEDELJA 
VELIKONOČNI PONEDELJEK – 
UČENCA NA POTI V EMAVS Lk, 
13-35 
Vsem dobro poznana zgodba je 
poučna za vsakega izmed nas. 
Učenca sta doživela ob prvem 
srečanju z Jezusom ure sreče, 
veselja in navdušenja. Bila sta priča 
njegovemu nauku, besedi, ki ju je 
navdušila. Verjetno sta bila priča 
kateremu izmed številnih čudežev. 
Doživela pa sta tudi ure obupa in 
žalosti. Drama Velikega petka je vse 
porušila. »Mi pa smo upali, da je On 
tisti,  ki bo …..«. Beg iz kraja trpljenja 
in srečanje z Vstalim, ki ga spoznata 
po lomljenju kruha je zanju rešitev. 
Na pot krize vere sta prišla, ker sta 
se oddaljila od skupnosti učencev. 
To se ponavlja skozi vso zgodovino. 
Mnogi kristjani danes doživljajo krizo 
vere zaradi tega, ker so začeli 
opuščati nedeljsko mašo in z njo tudi 
bratsko skupnost domače župnije. 
Učenca sta se po srečanju z vstalim 

Jezusom vrnila v Jeruzalem in tam 
našla zbrane apostole, ki so jima 
potrdili njuno doživetje, da je Gospod 
res vstal. Lep nauk za vse čase. Bolj, 
ko smo povezani s skupnostjo 
verujočih bolj je zavarovana tudi 
naša vera. 
BELA NEDELJA - NEVERNI 
APOSTOL TOMAŽ  Jn 20, 19-31 
Dvom spremlja verne in neverne. 
Vernega vznemirja vprašanje: »Kaj 
če Boga ni?« Nevernega: »Kaj če 
Bog je?« Aforist Žarko Petan pravi: 
»Da Bog zanesljivo obstaja: dokaz je 
dejstvo, da se z njim ukvarjajo tudi 
ateisti. Vsi želijo po smrti v paradiž, 
čeprav vedo, da je v peklu zbrana 
bolj zabavna druščina« (Družina št. 
13, l. 2007). No, šalo na stran. 
Apostol Tomaž je zavetnik vseh 
dvomljivcev. Iskal in našel je Jezusa. 
Ni bil lahkoveren. A, ko Jezusa sreča 
in doživi, da zanj tudi svoje življenje, 
saj je umrl mučeniške smrti v Indiji. 
Prosimo ga za pomoč v dvomu!!

SMEH PRIPOROČAMO 
 

HITREJE - Učiteljica je rekla Mihcu: 
"Spregaj besedo hodim!" "Hodim … hodiš ... 
hodi …" "Hitreje!" mu je rekla učiteljica. 
"Tečem, tečeš, teče." 
 

KOZAREC VODE - Frizerski vajenec je 
prvič bril stranko. Obriti moški mu je rekel: 
"Ali mi lahko prinesete kozarec vode?" "Ste 
tako žejni?" je vprašal vajenec. "Ne, rad bi 
preveril, če mi vrat morda ne pušča!" 
 

GOSTILNIŠKI - Natakar, ali imate na 
jedilnem listu ves teden tako slabo hrano?" 
"Ne, ob ponedeljkih imamo zaprto."  
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SMRT JE PREMAGAL IZ LJUBEZNI DO NAS Jn 20,1-9 
Ko so leta 1954 ruski teologi po številnih prošnjah 
dobili potni list za obisk takratne Vzhodne 
Nemčije je neki nemški duhovnik 
rekel ruskemu duhovniku: »Jaz 
poznam samo dve ruski besedi: »Christos 
Woskresse« - Kristus je vstal!« Gost iz Rusije mu 
je odgovoril: »To sta dve najpomembnejši besedi, kar 
jih obstaja!« 
Danes obhajamo največji praznik 
krščanstva. Praznik vseh praznikov. 
»KRISTUS JE VSTAL OD MRTVIH!« 
- če je to res, potem »nosijo celo mrtvi 
na svojih obrazih znake upanja.« 
- če to ni res, potem je »prazna naša 
vera!« (1 Kor 15, 17) 
- če je velika noč neresnična, potem 
je božič lepa otroška pravljica; 
potem je veliki petek samo ena 
izmed mnogih brutalnosti, ki se 
dogajajo dan za dnem. 
Z velikonočnim sporočilom stoji ali pade 
naša vera v Boga.  In v vse kar nam oznanja 
Kristusova odrešenjska ustanova Cerkev. V veri v Kristusovo vstajenje je 
osmišljeno vse človekovo življenje. Vse naše delo, vsa naša ljubezen, vse 
naše bolečine in trpljenje. Zato apostol Pavel pravi: »Če Kristus ni vstal je 
prazna naša vera, potem smo od vseh ljudi najbolj nesrečni!« »Toda Kristus 
je vstal prvina njih, ki so zaspali!« Zato se velikonočnih praznikov veselimo in 
pojemo: »Zapoj veselo o kristjan, rešenja tvojega je dan…« 
Naj blagoslovljeni velikonočni prazniki prinesejo novo pomlad v življenje 
vsakega izmed nas. 



PRIPRAVA NA BIRMO IN BIRMA 
BIRMA V NEDELJO  22. 
APRILA  OB 11.00 uri  
Letošnje leto bo v naši župniji 
tako imenovana kanonična 
birma, ki je v vsaki župniji na 
štiri leta. To pomeni, da škof 
kot naslednik apostolov 
obišče župnijo, podeli 
zakrament sv. birme in 
tudi opravi vizitacijo 
župnije, pregleda 
duhovno in materialno 
stanje župnije, opravi 
razgovor s sodelavci v 
župniji, posluša in svetuje.  
DEVET DNEVNICA 
Na prejem zakramenta sv. birme se 
birmanci in župnija pripravljamo z 
devet dnevnico po zgledu apostolov 
in Marije, ki so devet dni po 
Jezusovem vnebohodu pričakovali 
prihod obljubljenega Svetega Duha, 
ki so ga prejeli na binkoštni praznik. 
Z devet dnevnico začnemo v četrtek 
12. aprila z večerno sv. mašo ob 
19.00 uri. Za birmance je udeležba 
obvezna, zelo pa jo priporočamo tudi 
članom družine birman/ca/ke 
staršem, bratom, sestram in botrom, 
pa tudi vsem drugim. Devet dni bomo 
tudi mi vztrajali v molitvi in premi-
šljevanju. Starši in botri, ki imate to 
možnost spremljajte birmanca pri 
devet dnevnici. To je edinstvena 
prilika v življenju, ki se ne ponavlja. 
OBISK g. NADŠKOFA IN 
SREČANJE Z BIRMANCI. 
Gospod nadškof bo obiskal našo 
župnijo v petek 13. aprila ob 18.00 
uri. Birmanci, starši, botri, otroci 
veroučne šole, župnijski sodelavci in 

ostali farani se zberemo že pred 
18.00 uro v župnijski cerkvi. Ob 
18.00 uri bomo pozdravili g. 

nadškofa in se mu predstavili. 
Nato bo imel pogovor z birmanci 

v obliki kateheze. Po pogovoru, 
ki bo trajal dobro uro bo sveta 
maša, ki jo bo vodil g. 
nadškof. Pri maši bo pel 
združeni otroški in mladinski 
zbor z instrumentalisti. Po 
maši bo srečanje z 
župnijskimi sodelavci: člani 
ŽPS, ključarji, pevci, razne 

skupine /zakonske, biblična, 
molitvena, karitas…./ Vse 

sodelavce prosim, da se pogovora 
udeležijo. Na srečanju imate priliko 
postavljati vprašanja g. nadškofu, 
tudi svoje poglede na življenje v 
župniji in Cerkvi nasploh. Živahen 
pogovor je znamenje žive župnije. 
BIRMA  
V nedeljo se zberejo birman-ci s 
starši in botri pred župniščem ob 
10:45, da se pripravijo za sprevod v 
cerkev. Ob 11.00 uri bo sv. maša in 
po pridigi delitev zakramenta sv. 
birme. Birmanci bodo prihajali pred 
nadškofa mimo ambona, nadškof bo 
birmal pred glavnim oltarjem, vračajo 
se nazaj pa desni strani mimo 
zakristije. Po slovesnosti v cerkvi bo  
še skupno slikanje.  
Čiščenje in krašenje cerkve bo v 
soboto 21. Od 8.00 ure naprej. Starši 
in botri naprošeni za pomoč. Če je 
kdo pripravljen kaj prispevati za 
cvetje se to dobro delo priporoča. 
Kakega očeta prosimo za postavitev 
mlajev.

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
 

9. april, velikonočni ponedeljek, sv. maše 
po nedeljskem redu. 
 
12. april, začetek devet dnevnice ob  
19.00 uri. 
 
13. april, obisk g. nadškofa, srečanje z 
birmanci, starši, sodelavci in farani. Ob 
18.00 uri v župnijski cerkvi. 
 
ZAKONSKE SKUPINE: vse člane prosim, 
da se namesto aprilskega srečanja udeležite 
srečanja g. nadškofa z birmanci in sodelavci 
in tudi potem  v župnijski dvorani. Redno 
mesečno srečanje bo v mesecu maju. 

 
IZLET za birmance, starše in botre. 
Predlagam tri najbolj željene variante: 
Padova, Salzburg ali Gardaland. Prvi dve 
cena okrog 50€,  Gardaland 68€ z 
vstopnico. Birmanci naj povedo prvi dan 
devet dnevnice. Izlet seveda ni obvezen. 

VELIKI PONEDELJEK   9. 4. 
7.00 + Ana in Vinko Klemenčič 
8.30 + Ivan in starši Lukežič 
10.00 po namenu / Zaboršt  

TOREK  10. 4.  
19.00 + Franc Aleš 7. dan 

SREDA  11. 4.  
7.00  po namenu 

ČETRTEK  12. 4. 
19.00 + Ivan in Francka Tavčar  

PETEK   13. 4. 
19.00  I. + Angela Primar 
           II. za zdravje 

SOBOTA   14. 4. 
19.00 + Marija in Jože Klemenc 

BELA NEDELJA 15. 4. 
7.00 + Katarina Moder 
8.30 + Janez Avsec  obl. 
10.00 za farane 

PONEDELJEK  16. 4. 
+ Anica Levin in Franc Žmavc 

TOREK   17. 4.   
19.00 + Janez in  Ivana Belcijan 

SREDA  18. 4. 
7.00 + Moder in Pangeršič 

ČETRTEK 19. 4. 
18.00 Beričevo: 
          + tete, Ivan in starši Jurič  
19.00 + Vida in Stane Zajc 

PETEK   20. 4.   
19.00 + Pavle in Marija Pirš obl. 

SOBOTA  21. 4. 
18.00 Beričevo:  
          + Franc Slabanja obl. 
19.00 + Ivan in  
             Cilka Zupančič obl. 

TRETJA VELIKONČNA  22. 4. 
7.00 za farane 
8.30 v Beričevem ni maše 
11.00 I.+ Franc Kuhar ml. obl. 
          II.za družine birmancev 

BELA NEDELJA 15. april 2012 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Pavle F., Martina F. 
čiščenje in krašenje: VIDEM I. 
TRETJA VELIKONOČNA 22. april 2012 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

11.00 birmanci 
čiščenje in krašenje: VIDEM II. 


