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Aleluja !
Kristus je vstal
– vstali bomo tudi mi!
Velika noč je praznik življenja. Kristusovo vstajenje
je zagotovilo za naše vstajenje. Tudi v našem
življenju bo za velikim petkom prišla zarja velikonočnega jutra, za trpljenjem in smrtjo vstajenje in
poveličanje v večni sreči pri Bogu… Imamo upanje,
ki seže preko groba.

Bodimo velikonočni kristjani
Kristusovo vstajenje od mrtvih je osrednji dogodek naše vere in našega odrešenja.
»Če Kristus ni vstal, je prazna naša vera« pravi sv. Pavel in takoj dodaja: »Toda
Kristus je vstal!« Tega so se prvi kristjani zelo živo zavedali in so iz takšne vere tudi
živeli. V kratkem času so prekvasili tedanjo po-gansko družbo in ves tedanji znani
svet. Njihovo krščanstvo je bilo prepričljivo in nalezljivo. Izžarevali so veselje, ki so
ga doživljali ob dejstvu, da so odrešeni; da je Kristus smrt premagal in je Vstali
Odrešenik vedno z njimi, zlasti v Evharistiji. Bili so res velikonočni kristjani. Morda
je med današnjimi kristjani premalo te vstajenjske vere, tega velikonočnega
veselja, tega prekipevajočega optimizma.
Včasih smo kar preveč »zamorjeni«. Kdo
sploh more biti bolj vesel, kot kristjan, ki
ve, da mu je Bog odpustil in ga vedno
spremlja?! Vsi smo poklicani, da to
velikonočno veselje živimo in širimo
okoli sebe. Samo vesel kristjan je pravi
kristjan!

Luč Vstalega naj premaga vse temine življenja ter naj z neomajnim velikonočnim
upanjem in veseljem napolni srca vseh faranov!
Vesele, blagoslovljene in mirne velikonočne praznike
vam želi vaš župnik!
Bog je ljubezen. To je presenetljivo in nepredstavljivo sporočilo evangelija. Evangelij ni nauk.
Evangelij je življenje. Evangelij lahko dojamejo preprosti ljudje. Bogati in domišljavi ne razumejo
ničesar. Kdor ne postane kot otrok, ne razume ničesar. (Phil Bosmans)

VELIKI TEDEN 2017
9. april – 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.
13. april - 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!«
14. 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«.
15. 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.
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.

16. april, 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.
17. aprila je Velikonočni ponedeljek. Sv. maša ob 7 h in 10 h.
Lepo vabljeni k sv. maši!
23. aprila je »Bela nedelja«, nedelja božjega usmiljenja. Ob 11 h žegnanje pri sv. Neži
na Vrhu.
25. aprila, na god sv. Marka, bo pri sv. Neži ob 19 h Markova procesija in sv. maša za
blagoslov polja in odvrnitev hude ure ter drugih nesreč. Vabljeni k sv. maši!

Streha župnijske cerkve na Raki
Streha župnijske cerkve na Raki je bila na novo prekrita pred približno tridesetimi
leti, kar se še spominjate – opeka bobrovec Križevci. Na žalost opeka Križevci takrat
ni bila kvalitetna, kar vedo tudi krovci in mnogi, ki so jo takrat uporabljali. Prav
krovci so me opozorili, da bo treba misliti na zamenjavo kritine, čeprav izgleda kot
nova. Precej opeke je počene, kakšna se razkraja, nekaj jo tudi vsaka zima zmeče na
tla. Del ostrešja je bil pred dvema letoma obnovljen, ker je že zamakalo. Predlagajo,
da se kritina zamenja, dokler je še dobro ostrešje in late. Danes obstaja mnogo
kvalitetnejša opeka s 50-letno garancijo. Nič še ni odločeno, ali bomo šli v zamenjavo
kritine, Povejte svoje mnenje. Zbiram ponudbe s predračunom. Upam, da bom za
veliko noč vedel kaj več povedati in se bomo potem odločili. Upam, da se strinjate,
da je streha najvažnejša. Nič ne pomaga lepa notranjost in nova fasada, če streha
zamaka. Toliko v vednost in premislek, kaj več pa kasneje.
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