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Otroci ste v mesecu maju lepo vabljeni k rednemu obisku šmarnic,
doma pa smo vsi vabljeni k molitvi rožnega venca.
V dneh od 6. do 8. maja bomo z avtobusom poromali v Medžugorje.
Prijavite se lahko v župnišču ali pa pri Tomažu in Miciki Podbregar
(tel: 041-865-576, 041-842-138). Skupna cena znaša 140 € na osebo
(če bo vsaj 45 romarjev).
Salezijancu Slavku Pajku v Celje smo darovali naslednje mašne
namene: po 10 za Vojkota Klemenška in Sebastjana Gradiška, 5 za
Terezijo Prušnik, po 3 za Romano Luković, Franca Časa, Nino Vršnik,
Heleno Selišnik in Stankota Ošepa.
Vsak četrtek pol ure pred mašo v farni cerkvi molimo za duhovne in
redovne poklice. Vabljeni.
Vsak dan ob 15. uri v farni cerkvi v Lučah molimo rožni venec božjega
usmiljenja. Kdor more, se nam v duhu lahko pridruži.

Lepo ste vabljeni, da redno obiskujete našo župnijsko spletno stran:
http://zupnija-luce.si/ kjer vedno dobite ažurne informacije o
dogodkih v naši župniji.
Po: J. Balchinu

KAJ POMENI JEZUSOVO VSTAJENJE?

Sveto pismo gleda na Jezusovo vstajenje kot na veliko zmago
nad vsem silami zla, ki delujejo v svetu. Ravno takrat, ko je
kazalo, da so Jezusa sovražniki popolnoma uničili, je vstal od
mrtvih in se prikazal v veličastnem sijaju Božjega zmagoslavja.
Premagal je največje sovražnike človeškega rodu – greh, smrt in
hudega duha.
Z obuditvijo od mrtvih je Bog na celotno Jezusovo življenje in
učenje dal še zadnji pečat. Za prve učence je bilo vstajenje tisti
vezni člen, ki je dajal dokončen smisel vsemu, kar je Jezus rekel
ali naredil. Tako lahko vstajenje pomaga tudi nam.
Vstajenje ni le dogodek, o katerem beremo v knjigi. Jezus živi in
lahko ta trenutek spremeni naše življenje. Ko kristjani mislimo
na Jezusa, se tako ne spominjamo davno umrlega junaka,
ampak se veselimo v tesnem stiku z živo osebo, ki lahko vpliva
na naša dejanja.
Naklada: 90 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si
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03/838-40-43
Mobi:
051-340-819

Po: S. Čuk

DUHOVNE OČI

2. velikonočna - bela nedelja

V današnjem evangelijskem odlomku beremo, da Tomaž ni verjel pripovedovanju
svojih prijateljev apostolov in drugih, ki so videli vstalega Jezusa. Lahko bi rekli, da
ni znal gledati s srcem, ampak se je dal voditi svojeglavosti, združeni z napuhom.
Razlagalci Svetega pisma se strinjajo, da Tomaž ni imel Jezusa nič manj rad kot
drugi apostoli. Menijo, da so ga zaradi njegove vročekrvnosti in črnogledosti
močneje potrli dogodki velikega petka. Njegova napaka je bila, da je zapustil
družbo apostolov in učencev in tako ni bil navzoč, ko se je na veliko noč zvečer
prikazal vstali Gospod. »Dokler se na lastne oči ne prepričam, ne bom veroval!« je
bil trmast. Ob srečanju z Gospodom teden dni kasneje je iskreno izpovedal vero z
vzklikom: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus ga je prijateljsko pokaral: »Veruješ.
Blagor pa tistim, ki niso videli, a so verovali.«
S temi besedami Jezus ne blagruje tistih vernikov, ki za svojo vero ne iščejo razlogov.
Vera mora biti pametna in razumna. Človek mora vedeti, zakaj veruje, a v tem ne
sme pretiravati. Poznamo nesrečne, uboge ljudi, ki iščejo vero, pa je ne najdejo.
Nekaj jih vleče v lepoto, ki jo deloma vidijo, deloma slutijo, pa se ne morejo otresti
dvomov in kar naprej čakajo. Dejstvo je, da niso dovolj zdrave oči v glavi. Srce, to je
naša duhovna narava, mora biti zdravo, da bomo jasno gledali resnice nravnega,
duhovnega življenja. Živeti moramo po resnici, če hočemo, da nam duhovne oči ne
bodo oslabele. Za vero je torej potrebno čisto in ponižno srce, kajti vera ni sad
našega modrovanja, ampak dar Boga za življenje v prijateljstvu z njim.
Drugi nauk, ki nam ga ponuja Tomaževa zgodba, pa je, da smo ljudje ustvarjeni kot
občestvena bitja, da potrebujemo drug drugega. To velja tudi na področju vere.
Našo vero moramo izpovedovati skupaj z drugimi, moja vera se namreč hrani ob
tvoji veri. Tvoja vera mi je v oporo. Upam, da velja tudi obratno.
OZNANILA

25.04.2022 - 08.05.2022

OZNANILA 25.04.2022 - 01.05.2022
Datum

25.04.

DAN V TEDNU:

MAŠA SE DARUJE:

Datum

PONEDELJEK

Marija, Mati
dobrega sveta

800 za ANGELO GROBELNIK in pokojne sorodnike
1500 pogrebna maša za MARIJO IKOVIC

apostola

1700 1. za MARJANA RIHTERJA, namesto 8. dne
2. za STANKOTA OŠEPA

05.05.

06.05.

devica, cerkv. učit.

07.05.

Pij V.,
papež

NEDELJA

Gotard,
menih

1700 za MARIJO IKOVIC, 8. dan

PETEK
Dominik Savio,
dijak

1700 za FRANČIŠKO ŠTIFTAR in ANTONA ter TONETA

SOBOTA

1700 na čast Mariji Snežni v zahvalo in priprošnjo

Jurij,
mučenec

4. velikonočna
9

30

1. za GREGORJA PRODNIKA, obl. in rajne PERKOVE
2. za MARIJO CIGALA

Jožef,
delavec

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

ČETRTEK

PRVA

SOBOTA

01.05.

Florijan (Cvetko),
mučenec

PRVI

29.04. Katarina Sienska,

ZAČETEK
ŠMARNIC

Celje: za HELENO SELIŠNIK

PRVI

PETEK

30.04.

800 za MARIJO SELIŠNIK, VALENTA in FRIDO

SREDA
04.05.

Cita,
devica

Peter Chanel,
duhovnik,
mučenec

MAŠA SE DARUJE:

03.05. Filip in Jakob ml.,

ČETRTEK
28.04.

Ura:

Atanazij,
škof, cerkv. učitelj

TOREK

SREDA
27.04.

DAN V TEDNU:

PONEDELJEK
02.05.

Marko,
evangelist

TOREK
26.04.

Ura:

OZNANILA 02.05.2022 - 08.05.2022

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

KRISTINA GOLOB

KATARINA PRELESNIK

08.05.

NEDELJA

930 za PRODNIKOVEGA FRANCETA, TONA, MARKOTA,
JAKOBA in DORO

Bonifacij IV.,
papež

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

BRANKA LIPNIK

ALOJZ LIPNIK

