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Vstal je Kristus, naše upanje . . .
Praznik Kristusovega vstajenja je po pravici največji
krščanski praznik. Kristus je premagal največje suženjstvo: osvobodil nas je smrti in greha. Prinaša nam
veselje in upanje, življenje in srečo. Kot nekoč, tudi
danes nekateri v Kristusovo vstajenje ne verjamejo,
Kristusa ne sprejemajo. Razlogi so različni. Za nas
kristjane pa vstajenje niso sanje, ampak dejstvo,
največji dogodek zgodovine. Zadnje besede nima
smrt, ampak življenje. Verujemo, da se po smrti
življenje le spremeni, ne pa uniči. Kristusovo vstajenje
daje odgovor na največja vprašanja in hrepenenja
človeka. Kristus je naš sopotnik na naši življenjski poti
in nas spremlja proti končnemu cilju - večni sreči pri
Bogu. “V nebesih sem doma” je zapel naš veliki
Slomšek. Kakor se spomladi narava prebuja iz navidezne smrti, tako naj nas
topli veter vstajenja navda z velikonočnim veseljem, sonce vstajenjske vere naj
posveti v vsak košček našega življenja, velikonočni zvonovi naj preženejo iz našega
srca sleherno žalost in zagrenjenost!
Radost, mir in moč
za Veliko noč
- Vam želi Vaš župnik!
VELIKI TEDEN 2019
14. aprila je cvetna nedelja. Ob 10 h blagoslov oljk, butar in zelenja. Spominjamo se
Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. Pri maši poslušamo pasijon, evangeljsko
poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti.
18. aprila je veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje in trpljenja na Oljski gori.
Zvečer ob 19 h slovesna sv. maša, h kateri ste še posebej vabljeni. Po maši prenos
Najsvetejšega na stranski oltar, ki predstavlja Oljsko goro in tam bomo nekaj časa molili z
Jezusom.

19. aprila je veliki petek, spomin Jezusovega trpljenja in smrti. Ta dan je strogi post.
Zvečer ob 19 h posebni obredi velikega petka in obhajilo. Po obredih prenos
Najsvetejšega v »božji grob« pod korom.
20. aprila je velika sobota. Jezus je počival v grobu, čakajoč vstajenja. Ves dan vabljeni v
župnijsko cerkev k češčenju »božjega groba«. Ob 6.30 h blagoslov ognja in vode. Čez dan
blagoslov velikonočnih jedil. Ob 19 h obredi velike sobote in sv. maša. Spet se oglasijo
zvonovi in orgle, ki so utihnili na veliki četrtek.
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.

21. aprila je VELIKA NOČ, praznik Jezusovega vstajenja, največji
krščanski praznik. Ob 6.30h pri božjem grobu »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.
22. aprila je Velikonočni ponedeljek. Sv. maša ob 7 h in 10h. Lepo
vabljeni! k sv. maši!

OZNANILA,

OBVESTILA...

** Večerna maša je ob 19 h.
** Pred prazniki ne pozabimo na bolne in ostarele, da bodo za praznike prejeli
zakramente na domu. Tudi sami ne pozabimo na dobro velikonočno spoved. Priložnost
za sv. spoved bo tudi v Krškem pri kapucinih.
** Pred cvetno nedeljo bodo na razpolago oljke. V zakristiji lahko dobite velikonočne
voščilnice.
** V torek, 16. 4. ob 16 h vabljeni k čiščenju župnijske cerkve.
** V četrtek, 25. 4. ob 19 h pri sv. Neži Markova procesija in sv. maša za blagoslov polja.
** 28. 4. je »bela nedelja«, nedelja božjega usmiljenja. Ob 11 h žegnanje pri sv. Neži.
** 1. 5. Sv. Jožef, delavec in začetek šmarnic.
** V soboto, 4. 5. ob 10 h sv. maša na Ardru pri kapeli sv. Florijana. Lepo vabljeni, zlasti
gasilci.
** V ponedeljek, 6. 5. ob 15.30 h bodo skupne vaje za prvo sv. obhajilo in sicer v cerkvi za
oba razreda.

***
Z motiko v cerkev . . .
Čudno, kako slab je odziv za obhajilo na domu pred prazniki za bolne in ostarele.
Ko starejši ljudje nekoliko opešajo, se mnogi nekako »polenijo« tudi za versko
življenje, čeprav so prej redno hodili v cerkev. Kar zadovoljni so z izgovorom »saj
nikamor ne morem« in ostanejo doma, čeprav niso še čisto brez moči. – Pred

časom sem srečal neko ženo, ki je tarnala, da ne
more več v cerkev, pa sem jo vprašal, ali tudi doma
nič ne hodi okrog doma. Pa je rekla: »O, saj grem še
na njivo«. Seveda sem se začudil, kako lahko dela na
njivi, k maši pa ne more. Pa je rekla: »Na njivi se
lahko naslonim na motiko, pa se malo spočijem«. Pa
sem rekel: »Potem pa še v cerkev prinesite motiko s
seboj!«
V soboto, 13. aprila ob 20. uri, bo v župnijski cerkvi na Raki KONCERT »Pie Jesu«.
Sodelujejo: Marko Železnik, tenor, Anja Žabkar, sopran, Jure Klenovšek, bariton, Klemen
Šterk, bariton, Anja Kozinc, sopran, Jernej Fabijan, orgle in klavir. Gosti večera: Pevska
skupina Lavrencij. Lepo vabljeni!
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik.
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082

