KAPLA na Kozjaku

številka 2/2019

Velika noč 2019

Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje
50 dni praznujemo veliko noč, praznik vstajenja … Toda kaj pravzaprav
praznujemo? Kristus je vstal. Življenje zmaga nad smrtjo. Luč premaga temo.
Velika noč je zato praznik pesmi, vstajenjskih pesmi, polnih veselja, kot
zveni »Aleluja« v velikonočnem jutru. Velikonočno veselje se ne zadovolji
z govorjeno besedo, hoče več; hoče
vzklikati, hoče peti, hoče vriskati. Gospod je
vstal!
Tudi zate velja vzklik … Vstani! Postavi
se! Kajti Bog ti je pripravil pot. Vstani iz
svojih grobov, ki si si jih sam skopal – ali pa
so ti jih skopali drugi. Vstani! Odloži
mrtvaške prte, ki te vežejo! Vstani! Stopi iz
noči v nov dan! Vstani! Sam Bog te vabi in
izziva, da te potegne iz grobov tvojega
življenja. Kliče te v življenje, vsem smrtim
navkljub. Odločilno vprašanje ob vsem tem
pa je: Hočeš vstati? Hočeš RESNIČNO vstati? Priznam: zunaj je temno in
hladno, veter neusmiljeno piha. Moraš biti pripravljen, da zapustiš svojo
jamo. Samo tako, da boš zapustil svojo grobno jamo, boš živel, resnično
ŽIVEL! Po: A. Schwarz,
Da, Bog si rane je izbral, da dvignil bi človeka s tal,
saj skozi grenke rane le ljubezen stopi v srce.
Naj ti bodo rane vrata v tvojo veliko noč!
Vsem želiva bogato doživeto obhajanje velikonočnih praznikov,
Vinko Potočnik, duhovni pomočnik in Jože Motaln, župnik.

Veliki teden.
CVETNA NEDELJA - Dan navdušenja in krivih
priseg. »Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot
svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih
razgrinjali na pot. In množice so vzklikale: »Hozana
Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v
Gospodovem imenu!« (Mt 21,8-9)
VELIKI ČETRTEK - Dan obeda in izdaje. »Medtem
ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga
dal in rekel: »Vzemite, to je moje telo.« (Mr 14,24)
Praznujemo začetek evharistije, začetek novozaveznega
duhovništva in bratske služnosti.
VELIKI PETEK - Dan bolečine in zapuščenosti. »Ob deveti uri pa je Jezus
zaklical z močnim glasom in izdihnil. (Mr 15, 37). To ni le spominjanje,
temveč resnično podoživljanje Gospodovega trpljenja. Ta dan ni evharistične
daritve, saj se veliki duhovnik sam na oltarju križa daruje Bogu svoje
življenje.
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. (Mr
15, 46). Na ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu in premišljuje njegovo
trpljenje in smrt. Pri nas na ta dan blagoslavljamo velikonočni ogenj in jedila.
Zvečer je VELIKONOČNA VIGILIJA.
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.

Izročitev dneva … Moj Bog, podarjam ti vsa dejanja, ki jih bom danes storila;
vsak utrip srca, vse misli in najpreprostejša opravila želim posvetiti s tem, da
jih pridružim tvojemu neskončnemu zasluženju, ter zadostiti za svoje napake
tako, da jih vržem v ognjišče tvoje usmiljenje ljubezni. O, moj Bog, zase in za
vse, ki so mi dragi, te prosim milosti, da bi popolnoma izpolnili tvojo sveto
voljo, da bi iz ljubezni do tebe sprejeli veselje in bolečine tega minljivega
življenja, zato da bi bili nekoč za vso večnost združeni v nebesih.
Amen. sv. Terezija iz Lisieuxa; Youcat, Molitvenik za mlade

Papež Frančišek mladim:
»Sanjati prihodnost namreč pomeni naučiti se odgovoriti ne le zakaj živim,
ampak za koga živim, za koga se splača dati življenje… Ali bo napredek
družbe namenjen samo temu, da bi imeli zadnji model avtomobila ali kupili
zadnjo tehnologijo na tržišču? Ali je v tem vsa veličina človeka? Ne!
Veličina ni v tem, da imaš zadnji model avtomobila ali zadnjo tehnologijo,
ki je dostopna na tržišču. Ustvarjeni ste bili za nekaj večjega! Marija je to
razumela in rekla: »Zgodi se mi!« Le ljubezen je tista, ki nas dela bolj
človeške, ne prepiri, ne le študij: le ljubezen nas dela bolj človeške, polne.«
------------------------------------------------------------------------------------------------------

V župniji Kapla bo letos 16. junija slovesnost svete birme. Vsi kandidati za
birmo so v postnem času opravili tudi duhovne vaje, ki jih je skupaj z
animatorji vodila s. Zdenka iz Maribora. Še naprej mlade in njihove družine
radi podpirajmo z molitvijo, tudi z naslednjo:
Pridi, Sveti Duh, daj mi modrost, da bom prav cenil zemeljske dobrine in
hrepenel po dobroti večnega življenja. Pridi, Sveti Duh, daj
mi umnost, da bom globoko spoznaval pomen verskih resnic.
Pridi, Sveti Duh, podpiraj me z darom sveta, da se bom v
dvomih in težavah odločal za to, kar je Božja volja. Pridi,
Sveti Duh, daj mi moč, da premagam vse ovire na svoji
življenjski poti. Pridi, Sveti Duh, uči me, da dosežem trdno
versko prepričanje. Daj da spoznam, kaj naj storim in kaj
moram opustiti. Pridi, Sveti Duh, daj mi pobožnost, da bom
molil s čistim in otroško preprostim srcem. Pridi, Sveti Duh,
vlij mi v srce Božji strah, da se bom iz ljubezni do Boga ogibal vsakega greha
in vsake grešne priložnosti. Pridi, Sveti Duh, napolni moje srce z ognjem
Božje ljubezni. Amen.

VABILA:
➢ Obisk bolnikov na domu pred prazniki bo na veliki ponedeljek, 15. 4.
➢ VELIKI ČETRTEK, sv. maša ob 20. uri, pri obredu umivanja nog
sodelujejo rožnovenski bratje. Hvala za pričevanje in molitev.
➢ VELIKI PETEK: obredi češčenja križa ob 20. uri
➢ VELIKA SOBOTA: blagoslov ognja ob 6. uri,
blagoslov velikonočnih jedil v cerkvi ob 10. in ob 12. uri,
velikonočna vigilija ob 20. uri.
➢ VELIKA NOČ: vstajenjska procesija s sv. mašo ob 6.30 in
sv. maša ob 10.30.
➢ VELIKONOČNI PONEDELJEK: sv. maša ob 10.30.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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

Sprejem novih ministrantov: v nedeljo, 10. marca, so se
obstoječi skupini ministrantov pridružili štirje novi: Mojca
Garmut, Rok Volmajer, Tija Jeseničnik in Filip Martini.
Veselimo se jih in jim želimo, da jim bo ministriranje v
veselje, staršem v ponos, župniji v korist in Bogu v čast.
Zahvala predvsem staršem, da jih pri tem podpirate.

Obraz Boga je obraz usmiljenega očeta, ki ima vedno potrpljenje. Ali ste
kdaj pomislili na Božjo potrpežljivost, na potrpljenje, ki ga ima z vsakim
od nas? (Papež Frančišek)

➢
➢

➢

V velikem tednu bodo birmanci opravljali že prvi del devetdnevnice pred
birmo. Povabljene tudi družine in botri.
Velikonočno romanje v Medjugorje bo od 23. do 26. aprila 2019.
Na Remšniku bo na belo nedeljo 28. 4. ob 10.30 jurjevanje; zato bo sv.
maša na Kapli že ob 9. uri.
Dekanijsko srečanje cerkvenih pevskih zborov bo na 3. velikonočno
nedeljo, 5. maja, ob 15. uri na Kapli. Želimo biti dobri gostitelji, zato
prosimo gospodinje za pecivo. Hvala.
Florjanova maša za vse žive in rajne gasilce bo v nedeljo, 12. maja, ob
10.30. Lepo vabljeni gasilci in gasilke ter vsi krajani, da se tako
zahvalimo gasilcem in se priporočimo sv. Florijanu.
Srečanje za starše birmancev bo 12. 5. 2019 na Kapli po sv. maši, ki
je ob 10.30. vabljeni.
ŠMARNICE 2019: »Spet kliče nas venčani maj«, zato se odzovimo na
klic. Vabljeni, da se udeležimo šmarničnih pobožnosti:
o 12. 5. 2019 SRŠENOV KRIŽ (na meji z Avstrijo), ob 15. uri
o 19. 5. 2019 MOČIVNIKOVA KAPELA, ob 15. uri
o 26. 5. 2019 BREZNIKOVA KAPELA, ob 15. uri
Duhovna priprava na prvo sv. obhajilo prvobhajancev in njihovih
staršev bo 15. maja z začetkom ob 15. uri. Letos bo pristopilo k prvemu
sv. obhajilu 15 otrok; podpirajmo jih z molitvijo.
Enodnevno župnijsko romanje bo 6. 7. 2019, in sicer se bomo podali v
glavno hrvaško Marijino svetišče v Marijo Bistrico in Zagorje.
Rezervirajmo si ta dan za duhovno poglobitev in skupno druženje.
Župnija Kapla ima novo FACEBOOK stran:
https://www.facebook.com/zupnijaKaplaNaKozjaku/

----------------------------------------------------------------------------------------------Župnijski list izdaja župnijski urad Kapla. J. Motaln, žpk, telefon: 031 583 626, e-mail: joze.motaln@rkc.si

