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VSTAJENJE JEZUSA KRISTUSA

Gospodovo vstajenje je temelj naše vere, saj neizpodbitno izpričuje, da je Bog
posredoval v človeški zgodovini, da bi odrešil človeka. Jamči tudi za resničnost tega,
kar Cerkev oznanja o Bogu, o Kristusovi božanskosti in o odrešenju ljudi. Nasprotno
pa, kot pravi sv. Pavel, »če Kristus ni bil obujen, je prazna vaša vera« (1 Kor, 15,17).
Apostoli se niso mogli zmotiti ali si izmisliti vstajenja. Prvič, če Kristusov grob
ne bi bil prazen, ne bi mogli govoriti o Jezusovem vstajenju; razen tega, če se jim
Gospod ne bi prikazal večkrat in vpričo številčnih skupin ljudi, moških in žensk,
potem mnogi Kristusovi učenci vstajenja ne bi mogli sprejeti, kot se je na začetku
zgodilo v primeru apostola Tomaža. Še težje pa bi oni sami dali svoje lastno življenje
za nekaj lažnega. Kot pravi sveti Pavel: »Če pa Kristus ni bil obujen, smo lažnive
Božje priče, ker smo proti Bogu pričali, češ da je obudil Kristusa« (1 Kor 15,14-15).
In ko so judovske oblasti hotele utišati oznanjanje evangelija, je sv. Peter odgovoril:
»Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem! Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki
ste ga vi pribili na križ in usmrtili. In mi smo priče teh dogodkov« (Apd 5,29-30.32).
Poleg tega, da je zgodovinsko dejstvo, potrjeno in izpričano z znamenji in pričevanji, je Kristusovo vstajenje presežni dogodek, saj kot skrivnost vere presega in
prerašča zgodovino, kolikor predstavlja vstop Kristusove človeškosti v Božjo slavo.
Zaradi tega vstali Kristus, čeprav še vedno ima resnično fizično-telesno identiteto,
ni podvržen zemeljskim fizikalnim zakonom in se jim podreja le, kolikor to želi:
»Vstali Jezus je popolnoma svoboden, da se prikaže svojim učencem kakor in kjer
hoče in pod različnimi podobami« (Kompendij, 129).
Kristusovo vstajenje je skrivnost odrešenja. Je dokaz božje dobrote in ljubezni, ki
poplača ponižanje Sina in ki svojo vsemogočnost uporablja zato, da človeka napolni
z življenjem. Vstali Jezus v svoji človeškosti poseduje polnost Božjega življenja, ki
ga posreduje ljudem. »Vstali, zmagovalec nad grehom in smrtjo, je počelo našega
opravičenja in našega vstajenja: že sedaj nam daje milost posinovljenja, ki je stvarna
deležnost pri njegovem življenju edinorojenega Sina; nato bo ob koncu časov obudil
naše telo« (Kompendij, 131). Kristus je prvorojeni med mrtvimi in vsi bomo vstali
po Njem in v Njem.

PRAZNIK SVETEGA JURIJA IN BLAGOSLOV KONJ

V soboto, 23. aprila, goduje naš farni zavetnik sveti Jurij, zato bomo na belo
nedeljo in nedeljo Božjega usmiljenja, 24. aprila, obhajali tudi Jurijevo nedeljo. Po
sveti maši ob 10- ih bo na travniku poleg pokopališča blagoslov konj.

ŠMARNIČNA POBOŽNOST

V nedeljo, 1. maja, ko začenjamo Marijin mesec bomo začeli tudi s šmarnično
pobožnostjo. Pri farni cerkvi bo šmarnična pobožnost vsak večer, tudi ob nedeljah,
zvečer ob 19- ih skupaj s sveto mašo. Šmarnična pobožnost bo vsak večer ob 19- ih
tudi na Visokem, na Olševku, na Lužah in na Prebačevem. Tisti dan, ko bo pri teh
podružnicah sveta maša, bodo šmarnice tudi tu skupaj s sveto mašo ob 20- ih.

SREČANJE PRITRKOVALCEV

Gorenjsko srečanje pritrkovalcev bo letos v nedeljo, 8. maja, ob 15- ih pri naši
podružnični cerkvi svetega Jerneja v Voklem. Najprej se bomo zbrali k bogoslužju
v cerkvi, potem pa se bodo skupine predstavile s svojim pritrkovanjem. Sledilo bo
prijateljsko druženje. Gospodinje prosimo za priboljšek domačega peciva.

SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV

Srečanje za vse starše prvoobhajancev bo v ponedeljek, 9. maja, po večerni sveti
maši v naši farni cerkvi.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Eno uro pred večerno sveto mašo v četrtek, 21. aprila, bomo pred Najsvetejšim
molili za Božji blagoslov v naši župniji; v četrtek, 28. aprila, bomo molili za mir
po svetu; v četrtek, 5. maja, bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice; v
četrtek, 12. maja, pa bomo molili za vse bolne in preizkušane.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI IN SVETE MAŠE

V župnijski pisarni so uradne ure vsak torek dopoldan od 9- ih do 12- ih in vsak
četrtek popoldan od 15- ih do 17- ih. Sedaj že sprejemamo mašne namene za mesec
julij in avgust. V tednu med 24. aprilom in 1. majem ne bo uradnih ur!
Zaobljubljena sveta maša v Kokri za sosesko svetega Urha v Hotemažah bo
v nedeljo, 24. aprila, ob 8.30; za sosesko svetega nadangela Mihaela na Olševku v
soboto, 30. aprila, ob 8.30; za sosesko svetega Vida na Visokem in Miljah v nedeljo,
1. maja, ob 8.30 in za sosesko svete Radegunde in svete Katarine v Srednji vasi v
nedeljo, 15. maja, ob 8.30.
V nedeljo, 24. aprila, zvečer pri farni cerkvi ne bo svete maše, ker bo ob
19- ih sveta maša na Visokem, po sveti maši pa bo na čast svetemu Marku iz
Visokega proti Srednji vasi prošnja procesija za Božji blagoslov naših polj.
Procesijo bomo sklenili v cerkvi svete Radegunde z litanijami vseh svetnikov in
prejeli evharistični blagoslov.
Praznik svetega Jurija, zavetnika naše župnijske cerkve in celotne naše župnije, je
hkrati tudi praznik naše domače občine. Zato bo zaradi večerne občinske prireditve
v petek, 22. aprila, sveta maša pri farni cerkvi že ob 18- ih, na Visokem pa ob 17- ih.

ZAHVALA OB POGREBU KANONIKA VINKA PRESTORJA

Iskrena hvala vsem, ki ste našega kanonika Vinka Prestorja spremljali v času
bolezni in onemoglosti. Hvala vsem, ki ste ga ob smrti in pogrebu spremljali z molitvijo, zanj darovali svete maše in darove za obnovo oltarja svetega Jurija. Bog vam
povrni, rajnega kanonika pa ohranimo v lepem in hvaležnem molitvenem spominu.
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8.00 †duhovnik Ivan Likozar; 8.00 †Albin Lombar (OLŠEVEK)
VELIKONOČNI 10.00 †Franci Ferjan in starši Štirn, obl.
PONEDELJEK 19.00 †kanonik Vinko Prestor, 7. dan
†Marija Černoga, 7. dan; †Rudi Šinigoj
LEON IX.
papež

19.00 †Franci in Vera Baligač, obl.
20.00 †starši Janez in Frančiška Pipan (LUŽE)

TEOTIM
škof

19.00 †starši, brat in sestre Prestor
20.00 †starši Miha in Ana ter sestra Anica Kern
†Domen Kern, obl. (SREDNJA VAS)

ANZELM
19.00 †Franc Gašperlin
škof in
†Marija Jazbec
cerkveni učitelj
HUGO
škof
JURIJ
mučenecnaš farni patron

17.00 †Alojzij, obl. in Cecilija Vreček
†Janez Pikš, obl. (VISOKO)
18.00 †Janez Žugec, 30. dan
8.00 †starši Anton in Milka Likozar (VOKLO)
19.00 †Jurij Mohar

2. VELIKONOČ. 8.00 za farane
8.00 †Anton in sorodniki Kok (OLŠEVEK)
NEDELJA
Bela ned. in 10.00 †Jure Lombar
ned. Bož. usm. 19.00 v čast sv. Marku za Božji blagoslov na polju (VISOKO)
19.00 †Vencelj Zupanec, 30. dan
MARKO
†Janez Delavec, obl. in Marija Kemperle
evangelist
20.00 †Marija Ajdovec (HOTEMAŽE)
MARIJA MATI
DOBREGA
SVETA
CITA
dekla

19.00 †Marinka Frantar in Janez Sajovic
20.00 †Matevž Kremžar (LUŽE)
19.00 za dar življenja
20.00 †Ana Prestor, 30. dan
†Marko Mavri (SREDNJA VAS)

PETER CHANEL
19.00 †starši Sitar in Zavrl
duhovnik
in mučenec
KATARINA
19.00 †Marija Zupan, obl.
SIENSKA
20.00 v zahvalo za življenje (VISOKO)
dev. in cerk. uč.
PIJ V.
papež

8.00 †Jernej Vehovec (VOKLO)
19.00 †Filip Sajevic, obl.

8.00 za farane; 8.00 †Janez Kern (OLŠEVEK)
3. VELIKONOČ.
10.00 †Janez in Vida Tomažič
NEDELJA
19.00 †Lojze in starši Rebernik
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ATANAZIJ
19.00 †Kornelija Radl, obl.
škof in
20.00 †Peter Zadnikar in vsi rajni Jelerjevi (HOTEMAŽE)
cerkveni učitelj
FILIP IN JAKOB
apostola

19.00 †Alojz in Marija Gašpirc
†Ivan Paušer
20.00 †Ana in Janez Ogris, obl. (LUŽE)

FLORIJAN
mučenec

19.00 †Stane Vidmar, obl.
20.00 †Marijan, 30. dan in Mimi Jurica; †Leon Svetelj, obl.
†starši Marjeta in Miha Škerjanc (SREDNJA VAS)

GOTARD
škof

19.00 †Frančiška Peternel, 30. dan
†Milka in Andrej Potočnik
za duhovnike in nove duhovne poklice

DOMINIK
SAVIO
dijak

19.00 †Ljudmila Gašperšič, obl.
20.00 †Lucija Bitenc, obl. (VISOKO)

8.00 †iz družine Kristanc (VOKLO)
19.00 †Angelca in France Bolka
v zahvalo in priprošnjo
8.00 za farane
4. VELIKONOČ. 8.00 †Julka Zaplotnik in Marija Milač (OLŠEVEK)
10.00 †Urša Aljančič Zoran
NEDELJA
19.00 †Marija Černoga, 30. dan
19.00 †Mari in vsi rajni iz družine Hvasti
IZAIJA
†Ana in Aleš Markun, obl.
prerok
20.00 †iz družine Sodnik (HOTEMAŽE)
OBL. POSVET.
LJUBLJANSKE
STOLNICE

JANEZ AVILSKI
19.00 †Marija, Vinko in Janez Zorman
duhovnik in
20.00 †Marija, obl. in Anton Potočnik (LUŽE)
cerkveni učitelj
PANKRACIJ
mučenec

19.00 †Angela Markun, obl.
20.00 †Ana, obl. in Matija Gašperšič
†Stane Kalan (SREDNJA VAS)

LEOPOLD
MANDIĆ
redovnik

19.00 †Frančiška Rozman, obl.
†Kazimir, obl. in stari starši Mohar

FATIMSKA
MATI BOŽJA
BONIFACIJ
mučenec

19.00 †kanonik Vinko Prestor, 30. dan
po namenu
20.00 †Vinko in Ana Kern ter Zvone Čebulj (VISOKO)
8.00 †starši Jože in Francka Likozar (VOKLO)
19.00 †Tončka, obl. in Peter Gašperlin

8.00
5. VELIKONOČ. 8.00
10.00
NEDELJA
19.00

za farane
†starši Marija in Janez Sitar (OLŠEVEK)
za zdravje in Božje varstvo
†Janez Kern
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