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Aleluja ! 
 

 V naravi se vse prebuja v novo življenje, vse brsti, 
zeleni, cvete, žvrgoli. Za zimo in navidezno smrtjo vstaja 
novo življenje. Tudi Kristusova zmaga nad smrtjo je 
nekaj podobnega. Smrt na križu je bila na videz popoln 
polom, v resnici pa je iz teme velikega petka zasijala 
zarja velikonočnega jutra.  
 Kristusovo vstajenje je največji dogodek zgodovine 
in naše vere. To niso sanje ali pravljica, temveč dejstvo, 
ki pa ga sprejmemo lahko le z vero. Za to vero so 
apostoli in za njimi nešteti kristjani dali svoje življenje. 
 Kristusovo vstajenje daje odgovor na najgloblja 
vprašanja o smislu življenja, trpljenja in smrti. Govori 
nam, da smrt ni konec vsega, ampak se življenje le 
spremeni, ne pa uniči. Vstali Kristus je naš Sopotnik na 
poti življenja, ki nas spremlja tudi v najtežjih in 
najtemnejših trenutkih preizkušenj. Imamo upanje, ki ga 
neverni nimajo. »Naša domovina je v nebesih« pravi sv. Pavel. Ustvarjeni smo 
torej za življenje, ne za grob. Naj nas ta enkratni dogodek Jezusovega vstajenja in  
vera v naše vstajenje navda z velikonočnim veseljem. Velikonočni zvonovi naj nas 
napolnijo z novim upanjem.  

Naj milost Križanega in Vstalega zasije v Vaših srcih! 
To Vam želi Vaš župnik ! 

 

»Usmiljen in milostljiv je Gospod« (Psalm 102) 
 

Živimo v težkih časih. V svetu divjajo vojne, nemiri, preganjanja kristjanov, 

revščina, lakota, velike stiske,  begunska kriza, itd.  Srečujemo se s problemom 

alkoholizma, z razbitimi družinami, po drugi strani pa je tudi veliko duhovne 

revščine. Toliko je duševnega in duhovnega  nemira in moralne praznine. Zlasti 

v bogatih deželah ugaša tudi vera. Največji problem današnjega časa je, da Bog 

izginja z našega obzorja in zato človeštvu vse bolj primanjkuje luči in 
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orientacije, kaj je prav in kaj ni prav. Zato 

propad morale, tesnoba, obup, brezbrižnost, 

vedno večja osamljenost med ljudmi, kriza 

družine in vzgoje. V svetem letu usmiljenja naj bi 

odkrili in doživeli božjo bližino, božje usmiljenje, 

toplino Jezusove ljubezni in dobili nov pogum za 

življenje. Kristjani moramo biti ljudje upanja, 

notranje osvobojeni, nosilci usmiljenja in 

velikonočnega veselja. Z geslom:  »Usmiljeni 

kakor Oče«, nas papež Frančišek vabi, da 

postanemo kanali božjega usmiljenja in tako 

evangeliziramo Bogu odtujeni svet. Kakor je Bog 

usmiljen z nami, tako bodimo tudi mi z ljudmi, ki 

jih srečujemo. Marija, Mati usmiljenja naj nam 

bo pri tem zgled in priprošnjica.    

 

 

 

VELIKI TEDEN  2016 
 

20. marec, CVETNA NEDELJA, spomin na dogodek, ko je množica v Jeruzalemu 

Jezusa pozdravljala s cvetjem in zelenjem. – Ob 10 h zunaj pri cerkvi blagoslov 

oljk, butar in zelenja. Pri maši branje pasijona, evangeljskega poročila o 

Jezusovem trpljenju in smrti.  
 

24. marec, VELIKI ČETRTEK, spomin Jezusove zadnje večerje, ko je ustanovil 

sv. Rešnje Telo (sv. mašo). K maši ob 19 h še posebej lepo vabljeni! Po maši je 

prenos Najsvetejšega na stranski oltar, ki predstavlja Oljsko goro in tam naj bi 

vsaj nekaj časa molili pred Jezusom, ki tudi nam pravi: »Čujte in molite!« 

 

25. april, VELIKI PETEK, spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Ta dan 

je strogi post. Obredi zvečer ob 19 h, nato prenos Najsvetejšega v »božji grob«.  
 

26. april, VELIKA SOBOTA. Jezus je počival v grobu. Ves dan vabljeni k 

češčenju Najsvetejšega v »božjem grobu«. Ob 6.30 h blagoslov ognja. Ob 19 h 

obredi velike sobote in sv. maša. Čez dan blagoslov velikonočnih jedil. 
 

- Za birmance je obisk obredov velikega tedna obvezen! 
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Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto: 
Ob 10 h pri sv. Petru, ob 10.30 h pri sv. Marjeti, ob 11 h pri sv. Neži, ob 11.30  pri 
sv. Lenartu, ob 12 h pri kapeli na Dolgi Raki, ob 12.30  pri kapeli na Mikotah, ob 13 
h pri kapeli na Ardru, ob 16 h v župnijski cerkvi na Raki. - Naj bo tudi velikonočni 
»žegen« znamenje naše vere v Jezusovo in naše vstajenje. 

 

27. aprila je VELIKA NOČ, praznik Jezusovega vstajenja, 

največji krščanski praznik. Ob 6.30 h »vstajenje« in 

vstajenjska procesija ter nato slovesna sv. maša. Tudi 

procesija naj bo znamenje naše vere v vstajenje. Pri obeh 

mašah bo ofer za cerkvene potrebe.  

- 28. aprila je Velikonočni ponedeljek. Sv. maša ob 7 h in 10 

h. Vabljeni! - Po prvi maši bo sestanek za starše birmancev (v cerkvi).  

– 3. aprila je Bela nedelja, nedelja božjega usmiljenja. Ob 11 h žegnanje pri sv. 

Neži. 

- V nedeljo, 6. marca ob 10 h predstavitev birmancev. 

- Od 14. 3. dalje delavniška maša spet v cerkvi.  

- Ne pozabimo na bolne in ostarele, da bodo za praznike prejeli zakramente na 

domu. 

- Tudi sami ne pozabimo na dobro velikonočno spoved! 

- 27. marca (Vel. noč) ne pozabimo na spremembo ure! 

- Od 28. 3. dalje delavniška maša ob 19 h.  

 »Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik 

Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 
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