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Velikan noč 2021
Resnično je vstal

»Poljska igralka odbojke Agata Mroz (1982-2008) ni bila samo lepa
kot vrhunska manekenka in super športnica (dvakratna evropska prvakinja),
ampak je bila tudi zgledna kristjanka. Agata je junija 2008 podlegla zahrbtni
rakavi bolezni, potem ko je do rojstva svoje hčerke aprila 2008, odklanjala
vsako zdravljenje, ki bi moglo ogroziti zdravje njenega otroka. Umrla je pri
27 letih in rešila svojega otroka. Malo pred smrtjo je rekla: »Ne obžalujem
svoje odločitve. Če bi morala še enkrat izbirati, bi se odločila prav tako.
Srečna sem in zapuščam svet izpolnjena« Youcat
Agata Mroz je umrla za svojega otroka. Nihče drug ne bi mogel rešiti
Agatinega otroka namesto nje same. Tudi Jezus je sprejel smrt zavestno.
Hotel je izpolniti Očetovo voljo. Daroval je življenje tudi zame in zate. Ko
je bila Agata v dolini smrti, jo je sprejel Jezus v večno občestvo z Bogom.
Velika Noč pomeni iti svojo trpljenje in smrt v slavo vstajenja. Tudi letošnja
Velika noč bo imela poseben pomen, saj smo v zadnjem letu doživljali
odrekanje, negotovost in trpljenje. Želimo si novega vstajenjskega upanja in
zaupanja. Največji praznik nas kliče,
da bi vstali od vsega tistega, kar nas
hromi, na kar smo nezdravo navezani
in se odprli novemu življenju.
Veselimo se življenja, kajti Bog je
ljubitelj življenja. Ne smemo biti
osredotočeni samo na svoje zdravje,
ampak gledati Vstalega, ki edini daje
polnost in smisel življenju. Bodimo
v molitvi povezani z vsemi preizkušanimi.
Vsem želiva blagoslovljeno obhajanje velikonočnih praznikov,
Vinko Potočnik, duhovni pomočnik in Jože Motaln, župnik.

CVETNA NEDELJA - Dan navdušenja in krivih priseg. Množice so
vzklikale: »Hozana Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v
Gospodovem imenu!«
VELIKI ČETRTEK - Dan obeda in izdaje. »Medtem ko so jedli, je vzel
kruh, blagoslovil, ga razlomil..« Praznujemo začetek evharistije, začetek
novozaveznega duhovništva in bratskega služenja.
VELIKI PETEK - Dan bolečine in zapuščenosti. To ni le spominjanje,
temveč resnično podoživljanje Gospodovega trpljenja. Ta dan ni evharistične
daritve, saj se Kristus sam na oltarju križa daruje Bogu.
VELIKA SOBOTA - Dan žalosti in tišine. »In Jožef je kupil kos platna,
Jezusa snel, zavil v platno in ga položil v grob, ki je bil vsekan v skalo«. Na
ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu in premišljuje njegovo trpljenje
in smrt.
VELIKANOČ - Dan zmage in veselja! On pa jim je rekel: »Ne čudite se!
Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil je obujen. Ni ga tukaj.« (Mr 16,6).
Kristusova zmaga nad grehom in smrtjo je vir in temelj krščanskega veselja,
upanja, notranjega miru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETO SV. JOŽEFA
Ob sredah, ki so posvečene posebej sv. Jožefu,
se mu posebej priporočamo, posebej naše družine
»Tesar iz Nazareta zna problem spremeniti v priložnost, ker vedno daje
prednost zaupanju v Previdnost. V družbi našega
časa je pogosto videti, da otroci nimajo očeta. Tudi
današnja Cerkev potrebuje očete. Biti oče pomeni
vpeljati otroka v izkustvo življenja, resničnosti. Ne ga
zadrževati, ne ga zapirati, ne ga posedovati, ampak
ga usposobiti za odločitve, za svobodo, za odhode.
Svet potrebuje očete, odklanja gospodarje, odklanja
torej tiste, ki hočejo posedovati drugega, da bi
zapolnili svojo praznino; odklanja tiste, ki avtoriteto
zamenjujejo z avtoritarnostjo, služenje s servilnostjo,
soočenje z zatiranjem, dobrodelnost s socialnim skrbstvom... «. Papež Frančišek
Na mladih svet stoji, če starost pamet deli.

»Stari starši imate dragoceno poslanstvo kot čuvarji in oznanjevalci vere.
Pomagate lahko zapolniti prazne prostore v vzgoji. Vaše besede, vaša
nežnost ali že sama navzočnost pomagajo otrokom spoznati, da se
zgodovina ne začenja z njimi, da so dediči dolge poti in da morajo nujno
spoštovati preteklost.« Papež Frančišek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ob materinskem dnevu (25.3) vsem materam čestitke:
Po Marijinem materinstvu je posvečeno materinstvo
vseh mater sveta. O vzvišenem poklicu matere govori
tudi poslanica, ki so jo škofje naslovili na žene ob koncu
drugega vatikanskega koncila: »Žene, vaša poklicanost
je, da varujete domače ognjišče, da ljubite vire
življenja, da imate srce za novi rod! Priče ste skrivnosti
začetkov življenja. Roteče vas prosimo, da predvsem
skrbite, da se ohrani človeški rod.«
Sporočilo Kraljice miru za svet!
»Otroci moji, to je materinska želja za ozdravljenje duš. To je želja, da bi
imelo vsako moje dete resnično vero, da bi doživelo čudežne izkušnje,
pijoč iz vira besede mojega Sina, besede življenja. Otroci moji, moj Sin je
s svojo ljubeznijo in žrtvijo prinesel na svet luč vere in vam pokazal pot
vere. Kajti vera povzdiguje bolečino in trpljenje. Resnična vera stori
molitev bolj občuteno, izvršuje dela usmiljenja: pogovor in miloščino.
Tisti moji otroci, ki imajo resnično vero, so srečni, ne glede na vse, ker
živijo začetek nebeške sreče na zemlji. Zato vas, apostoli moje ljubezni,
kličem, da daste zgled resnične vere, da prinašate luč tja, kjer je tema, da
živite mojega Sina. «
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»Kristus ne obljublja udobnega
življenja. Tisti, ki si želi udobnosti, je
pri njem zgrešil naslov.« (Benedikt
XVI.)

Vzhodna Cerkev na Veliko noč
prepeva: Kristus je vstal do mrtvih. S
svojo smrtjo je premagal smrt in
mrtvim dal življenje. Kristus je vstal.
Resnično je vstal. Aleluja.

VABILA:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bogoslužje Velika tedna lahko spremljate tudi po
TV Exodus, Tv SLO1 ali radio Ognjišče; ne
pozabimo obhajati zakrament sv. spovedi.
Radijski misijon na Radiu Ognjišče - "BILI SO
SKUPAJ" poteka od 21. do 27. marca 2021
Tečaj priprave na zakon: Več na https://www.bazilika.info/?page_id=23
ali https://ignacijevdom.si/priprava-na-zakon ali https://iskreni.net
Reden verouk je predviden takoj po Veliki noči. Hvala staršem, da živite
vlogo prvega veroučitelja. Verska vsebina, ki daje smisel, je v tem času
krize še bolj na mestu.
ŠMARNICE 2021 so predvidene; bomo še sporočili, kdaj in kje bodo.
Župnije Kapla, Ožbalt, Brezno in Remšnik imajo skupno spletno stran:
https://vecna-voda.si in www.facebook.com/VecnaVoda
– iskrena
zahvala Mitji Garmutu za oblikovanje strani.

»Simptomi korone so podobni kot, ko vam žena vzame telefon in začne brskati po njem:

oteženo dihanje, čezmerno potenje želodčne težave. Ko pa vas začne še spraševati po
vsebini, nastopi še suh kašelj.«
Župnijski list izdaja župnijski urad Kapla. J. Motaln, žpk, telefon: 031 583 626, e-mail: joze.motaln@rkc.si

Župnija Kapla na Kozjaku

➢ Obisk bolnikov na domu pred prazniki bo na veliki ponedeljek, 29. 4.
➢ CVETNA NEDELJA, pred mašo bo blagoslov zelenja (peglov); ker je
število vernikov omejeno lahko pegle prinesete v cerkev prej ali pa
blagoslovite doma.
➢ VELIKI ČETRTEK, sv. maša ob 19.00. uri, pri obredu ne bo umivanja
nog
➢ VELIKI PETEK: obredi češčenja križa ob 19.00 uri
➢ VELIKA SOBOTA:
-Blagoslovljen ogenj bo na razpolago med 6. in 8. uro (časovno se
razporedimo)
-Blagoslov velikonočnih jedil v cerkvi ob 10., 11. in ob 12. uri,
-Velikonočna vigilija ob 19.00 uri.
➢ VELIKA NOČ: vstajenjska procesija ni predvidena; sv. maši ob 7.00 in
ob 10.30.
➢ VELIKONOČNI PONEDELJEK: sv. maša ob 10.30.

➢ V župniji je letos predvidena sv. birma 20. junija; mladi bodo v pripravi
imeli birmanski dan v soboto 8. maja. Podpirajmo jih z molitvijo.
➢ ŠMARNICE 2021 so predvidene; bomo še sporočili, kdaj in kje bodo.
Župnija Remšnik
Projekt novih zvonov na Remšniku se nadaljuje.
V septembrski številki župnijskega lista je bil
predstavljen projekt novih zvonov. Pridobili smo še več
kvalitetnih ponudb iz Avstrije (Innsbruck), Nemčije
(Passau) in Slovenije (Žalec). Po posvetu kolavdatorja za
zvonove se člani ŽGS-ta nagibamo k odločitvi slovenske
zvonove. Točen ton za kombinacijo (okoli 600kg, 380kg,
270kg) še ni dorečen; prav tako še ne vsi zavetniki
zvonov. Znani pa so okvirni stroški (okoli 49.000 evrov),
ki zajemajo izdelavo zvonov in kembljev, montažo, elektrifikacijo, bitje ure ter
zagon. Definirali smo tudi okvirni časovni načrt; čez poletje letos bi se zvonovi
vlili, na zahvalno nedeljo( 7.11. 2021) pa je predvidena slovesnost, ko bo škof
zvonove posvetil in ju bomo spravili v pogon! Letos je namreč ravno 820
obletnica župnije. Stroški za ta projekt so veliki. Zato prosimo družine,
posameznik za botrstvo (zlati, srebni in bronasti) zvonovom. Z akcijo za botre
začnemo takoj. Vsem, ki boste darovali za ta namen, se bomo zahvalili. Na
nekem zvonu, je pisalo: »Umrle objokujem, žive razveseljujem, darovalce
zahvaljujem«. Zato že vnaprej zahvala in Bog povrni vse botrom in darovalcem.
Sami zvonovi pa nas kličejo, da ponovno ovrednotimo pomen
zvonjenja. Komu zvoni? Nam živim, da ustavimo korak in damo Bogu čast.
Kako lepo je bl. A. M. Slomšek zapisal o govorici zvonov: »Blagoslovljeni
zvonovi zadonijo v Božjo čast. Kot kliče skrbna mati zgodaj zjutraj svoje otroke,
tako kliče zvon kristjane k zgodnji jutranji molitvi; »Dani se, rodil se je nov dan.
Otroci božji vstanite in zahvalite se nebeškemu Očetu, ki vam je dal doživeti nov
dan. Darujte mu vaše delo dneva.« To je jutranji pozdrav zvona. Ko stoji sonce
visoko na nebu in utrujeni delavec vzdihuje pod težo dneva, tedaj se opoldan
oglasi zvon in spomni na molitev. Tedaj krščanski popotnik odkrije svojo glavo,
drvar v gozdu spusti svojo sekiro, marljiv delavec na polju stoji mirno in pobožno
moli angelski pozdrav. In ko sonce zaide za gorami, tedaj se oglasi večerni zvon
in nas opomni, da se v molitvi spomnimo vernih pokojnih. Tako nas zvon trikrat
na dan glasno pozove, da se zahvalimo Bogu za največji dar- za Kristusovo
učlovečenje in da pozdravimo Marijo, blagoslovljeno Mater med ženami, ki jo
vsi rodovi blagrujejo…«

➢ Obisk bolnikov na domu pred prazniki bo na veliki torek, 30. 3.
➢ CVETNA NEDELJA, pred mašo bo blagoslov zelenja (peglov); ker je
število vernikov omejeno lahko pegle prinesete v cerkev prej ali pa
blagoslovite doma. Blagoslov bo tudi pri maši na predvečer praznika.
➢ VELIKI ČETRTEK: Maša na Remšniku ob 19. uri.
➢ VELIKI PETEK: Obredi velikega petka ob 18. uri v Breznu.
➢ VELIKA SOBOTA:
-Blagoslovljen ogenj bo na razpolago med 6. in 9. uro na Remšniku
(časovno se razporedimo)
-Blagoslov velikonočnih jedil v cerkvi na Remšniku ob 6., 10. in ob 11.
uri (več možnosti, da se razporedimo)
-Velikonočna vigilija: ob 19.00 na Remšniku
➢ VELIKA NOČ: vstajenjska procesija ni predvidena; sv. maša ob 9. uri na
Remšniku.
➢ VELIKONOČNI PONEDELJEK: sv. maša kot ob nedeljah
➢ V župniji je letos predvidena sv. birma 5. junija; mladi bodo v pripravi
imeli birmanski dan v soboto 24. aprila. Podpirajmo jih z molitvijo.
Župnija Ožbalt ob Dravi
V župniji sv. Ožbalt je po Veliki noči predvideno, kot smo zapisali že v
februarskem glasilu, ureditev nove avtomatike za zvonjenje. Prav tako v tem letu
tudi obnova strehe na župnijski cerkvi. Vsako družino prosimo za darove v ta
namen. Hvala. Predvidena je tudi zbiralna akcija, o kateri bomo še obvestili.
Sami zvonovi nas kličejo, da ponovno ovrednotimo pomen zvonjenja.
Komu zvoni? Nam živim, da ustavimo korak in damo Bogu čast. Kako lepo je bl.
A. M. Slomšek zapisal o govorici zvonov: »Blagoslovljeni zvonovi zadonijo v
Božjo čast. Kot kliče skrbna mati zgodaj zjutraj svoje otroke, tako kliče zvon
kristjane k zgodnji jutranji molitvi; »Dani se, rodil se je nov dan. Otroci božji
vstanite in zahvalite se nebeškemu Očetu, ki vam je dal doživeti nov dan. Darujte
mu vaše delo dneva.« To je jutranji pozdrav zvona. Ko stoji sonce visoko na nebu
in utrujeni delavec vzdihuje pod težo dneva, tedaj se opoldan oglasi zvon in
spomni na molitev. Tedaj krščanski popotnik odkrije svojo glavo, drvar v gozdu
spusti svojo sekiro, marljiv delavec na polju stoji mirno in pobožno moli angelski
pozdrav. In ko sonce zaide za gorami, tedaj se oglasi večerni zvon in nas opomni,
da se v molitvi spomnimo vernih pokojnih. Tako nas zvon trikrat na dan glasno
pozove, da se zahvalimo Bogu za največji dar- za Kristusovo učlovečenje in da
pozdravimo Marijo, blagoslovljeno Mater med ženami, ki jo vsi rodovi
blagrujejo…«

➢ Obisk bolnikov na domu pred prazniki bo na veliki torek 30. 4.
➢ CVETNA NEDELJA, pred mašo bo blagoslov zelenja (peglov); ker je
število vernikov omejeno lahko pegle prinesete v cerkev prej ali pa
blagoslovite doma.
➢ VELIKI ČETRTEK, sv. maša ob 18.00. uri,
➢ VELIKA SOBOTA:
-Blagoslovljen ogenj bo na razpolago med 7. in 9.uro (časovno se
razporedimo)
-Blagoslov velikonočnih jedil v cerkvi ob 8. uri in ob 14. uri,
-Velikonočna vigilija ob 19.00 uri na Kapli
➢ VELIKA NOČ: vstajenjska procesija ni predvidena; sv. maša ob 8.30.
➢ VELIKONOČNI PONEDELJEK: sv. maša ob 8.30 uri
➢ V župniji je letos predvidena sv. birma 20. junija; mladi bodo v pripravi
imeli birmanski dan v soboto 8. maja. Podpirajmo jih z molitvijo.
➢ ŠMARNICE 2021 so predvidene; bomo še sporočili, kdaj in kje bodo.
Župnija Brezno ob Dravi

➢ Obisk bolnikov na domu pred prazniki bo na cvetni petek, 26. 4.
➢ CVETNA NEDELJA, pred mašo bo blagoslov zelenja (peglov); ker je
število vernikov omejeno lahko pegle prinesete v cerkev prej ali pa
blagoslovite doma. Blagoslov bo tudi pri maši na predvečer praznika.
➢ VELIKI ČETRTEK: Maša v Breznu ob 18.uri.
➢ VELIKI PETEK: Obredi velikega petka ob 18h v Breznu.
➢ VELIKA SOBOTA:
-Blagoslovljen ogenj bo na razpolago med 7. in 10. uro v Breznu
-Blagoslov velikonočnih jedil v cerkvi v Breznu ob 7., 8., 9., 12. in ob
15. uri (več možnosti, da se razporedimo)
-Velikonočna vigilija: ob 19.uri na Remšniku
➢ VELIKA NOČ: vstajenjska procesija ni predvidena; sv. maša ob 7. uri v
Breznu (po namenu železničarjev).
➢ VELIKONOČNI PONEDELJEK: sv. maša kot ob nedeljah
➢ V župniji je letos predvidena sv. birma 5. junija; mladi bodo v pripravi
imeli birmanski dan v soboto24. aprila.

