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Odnos do stvari in dogodkov je nedvomno nekaj, česar nihče ne 
more zavzeti namesto nas. Nekateri ljudje izžarevajo pozitivnost. 
Gojijo optimizem, upanje, veselje. Izkazujejo hvaležnost in so 
mirni v težkih preizkušnjah. 
Naša težava je v tem, da gremo skozi življenje velikokrat z 
zaprtimi očmi, saj v vsakem trenutku in vsaki okoliščini ne vidimo 
Njegove navzočnosti. Ne čudimo se vsemu, kar nam je v 
vsakem trenutku darovano. Nismo začudeni nad darovi življenja. 
V resnici pa nam iskanje Skrivnosti v stvarnosti nudi veliko 
upanja. 
Jezus je v vsakem težkem življenjskem trenutku znal ohraniti 
pozitivno in molitveno držo. Njegov cilj je bil vedno iskati 
Očetovo voljo. Tudi mi kristjani lahko zatrdimo, da je resničnost 
vedno pozitivna. 
Vendar tega ne storimo zaradi tolažbe, temveč zaradi 
občudovanja, ki ga ta resničnost vzbuja v luči lastne izkušnje. 
Kolikokrat smo videli može in žene, ki se s stvarnostjo soočajo 
na način, ki “ni od tega sveta”. 
Ne gre za optimizem v slogu “vse bo še v redu”. Gre za 
optimizem, ki nas sili, da iščemo Božjo voljo. 
Ni večjega pričevanja, kot je to, da z lastnim življenjem 
pokažemo, kako pozitivna je resničnost. Že sveti Pavel je oznanil: 
“Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija! Tako 
bom, bodisi da pridem in vas vidim bodisi da bom odsoten, slišal 
o vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se 
enodušno bojujete za vero evangelija” (Flp 1,27). 
Kaj v teh zapletenih časih, ki jih živimo, potrebuje človeštvo? 
Srečati nekoga, ki nam izpričuje, kako se lahko naše življenje 
spremeni, če zaupamo v Kristusa in se mu pustimo ljubiti. 
Ko nekdo resnično izkusi, da je ljubljen, se pri njem pojavi nova 
oblika sprejemanja resničnosti. Zato lahko skupaj s Petrom 
rečemo: “Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja 
imaš” (Jn 6,68).  
Brez tvoje besede in navzočnosti smo izgubljeni. 
Kako ne bi bili vedno pozitivni, če vemo, da nas Bog ljubi in 
rešuje? Od kod izvira naše upanje? V trenutkih nesreče in 
obnavljanja je pomembno, da težav ne vidimo kot ovir in 
padcev, ne vidimo kot nekaj nepremagljivega. 
Zastavite si nekaj ciljev, prepoznajte dobre stvari, ki jih že imate 
v življenju, sprejmite spremembe in bodite odločni v tem, da 
boste iz preizkušnje izšli okrepljeni in boljši. 
“Krepost upanja je odgovor na hrepenenje po sreči, ki ga je Bog 
položil v srce vsakega človeka; privzema si upe, ki navdihuje 
dejavnosti ljudi; očiščuje jih tako, da jih naravnava na nebeško 
kraljestvo; varuje pred malodušnostjo; daje oporo v sleherni 
zapuščenosti; navdaja srce z veseljem v pričakovanju večne 
blaženosti” (KKC 1818). 
Zatorej “Vse zmorem v njem, ki mi daje moč” (Flp 4,13)! 
Živeti s pozitivno držo ne pomeni, da nas zlo, krivice, smrt, 
negotovost ne prizadenejo. Pomeni pa, da lahko rečemo, da ta, 
ki nam življenje daje v tem trenutku, to življenje daje za vedno. 
Človek je “edino zemeljsko bitje, ki ga Bog ljubi zaradi njega 
samega”. Mar ni to nekaj neverjetnega? 
Živeti s pozitivno držo ni nekaj, kar je odvisno samo od naših 
moči, ki včasih popustijo ali nas zapustijo, ampak je odvisno od 
njegove odrešilne zmage, ki se razodeva v človeški skupnosti, ki ji 
rečemo Cerkev. 
Ta, ki vse dela pozitivno, je Nekdo, ki je resničen, ki je vedno 
prisoten, čeprav deluje po tako slabotnih orodjih, kakršna sva jaz 
in ti. 

VELIKONOČNO TRIDNEVJE 
 
V četrtek, 14. aprila obhajamo praznik VELIKEGA ČETRTKA 
Na ta dan kristjani praznujemo in se zahvaljujemo za dva zakramenta: zakramen duhovništva in zakrament svete maše. 
Ob 18. uri bo slovesna večerna maša pri kateri bodo posebej sodelovali letošnji prvoobhajanci, ko jim bomo blagoslovili 
in razdelili kruh.  
 
V petek, 15. aprila obhajamo VELIKI PETEK       
Ob 15. uri uri Jezusove smrti na križu se bomo zbrali v cerkvi in premišljevali Jezusovo trpljenje – Križev pot. Ves čas bo 
priložnost za sveto spoved. Ob 18. uri bo obred VELIKEGA PETKA.  
 
V soboto, 16. aprila obhajamo VELIKO SOBOTO 
Čez dan obiščem župnijsko cerkev, kjer je Božji grob in molim ob Jezusovem mrtvem telesu.  
 
Žene za praznovanje Velike noči pripravijo izbrana jedila, ki jih položijo v košare in ponesejo v svetišče, kjer 
duhovnik izbrana jedila blagoslovi: 10. uri v Lendavi;   12. uri v Gaberju;   13.30 uri v Petišovcih;   15. uri v Lendavi;   
18. uri med vigilijo v Lendavi 
 
Ob 18. uri se kristjani zberemo k večerni maši vseh maš – VIGILIJI. S seboj prinesemo svoje krstne sveče saj ta dan 
obnavljamo svojo krstno pripadnost in izpovedujemo vero v vstalega Jezusa Kristusa.   
 
V nedeljo, 17. aprila praznujemo slovesni praznik  

JEZUSOVEGA VSTAJENJA OD MRTVIH – VELIKO NOČ 
ob 6. uri jutranja maša v obeh jezikih 
ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in po maši  
ob 9. uri pričetek VELIKONOČNE PROCESIJE (godba, noše, zastavonoše, konjeniki…) 
po procesiji okoli 9.30 uri maša v slovenskem jeziku 
 
V ponedeljek, 18. aprila praznujemo VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS 
Ta dan se kristjani med seboj obiskujemo in voščimo ALELUJO – radost, da Jezus živi 
ob 8. uri maša v madžarskem jeziku 
ob 10. uri maša v slovenskem jeziku  
 
Od torka, 19. aprila 2022 obhajamo večerne maše med tednom po letnem času ob 19. uri razen sobotne večerne, ki je 
ob 18. uri. Maše ob nedeljah ob 8. uri v madžarščini in ob 10. uri v slovenščini.  
 
 

MAJ – Marijin mesec - šmarnice 
 
V nedeljo, 1. maja je za vas Pince proščenje. Predstavnike vasi oziroma svet vernikov vabim, da se najkasneje štirinajst dni 
pred proščenjem oglasijo v župnišču, kjer se dogovorimo o izvedbi proščenja. 
 
Od ponedeljka, 2. maja bomo pričeli obhajati v tem lepem Marijinem mesecu ŠMARNICE.  
  
V sredo, 4. maja obhajamo god SVETEGA FLORIJANA, zavetnika mesta Lendave. Njegov starodavni kip čuva mesto 
Lendava v samem cetru mesta, na trgu pred cerkvijo. Vabljeni, da se mu ta dan priporočimo v varstvo pred nesrečami in 
požarom. Ob 19. uri bo slovesna sveta maša.  
 
V soboto, 7. maja bo ob 10. uri proščenje v Domu starejših občanov, kjer je kapelica posvečena Dobremu pastirju.  
 
V petek, 13. maja praznujemo god FATIMSKE MATERE BOŽJE. Vsakega trinajstega v mesecu imamo FATIMSKI SPOMIN, 
ko se po Marijinem naročilu zbiramo k molitvi, spovedi in daritvi svete maše. Ob 18. uri vabljeni k slovesni praznični maši.   
 
V sredo, 18. maja je v naši župniji dan CELODNEVNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA. Ob 9. uri bomo darovali 
sveto mašo in nato izpostavili Najsvetejše v češčenje. Čez ves dan ste vabljeni v cerkev počastit Jezusa v Kruhu 
Življenja. Sklep celodnevnega češčenja bo ob 18. uri s sveto mašo.  
 
V ponedeljek, 23. maja, obhajamo god svetega Urbana, ki je zavetnik vinogradov in vinogradnikov. Ob 19. uri 
vabljeni k sveti maši na čas varuha vinogradov svetega Urbana. Posebej vabljeni tisti, ki imate vinograde, da molite 
in kličete blagoslova na svoje delo.   
 
V četrtek, 26. maja, obhajamo praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA. Ob 9. uri maša v obeh jezikih in ob 18. 
uri maša za vse, ki so dopoldan po obveznostih (služba, šola…). 
 
V soboto, 28. maja, bomo v prostorih župnijske dvorane med 9. in 12. uro urejali LETNI PRISPEVEK – KARTZ. 
 
V nedeljo, 29. maja, vabimo ob 11. uri vse tiste, ki v letošnjem letu praznujete okroglo obletnico poroke (10, 20, 
25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 let). Za tiste, ki imamo podatke, smo poslali vabila. Tudi vsi tisti, ki niste prejeli vabila 
ali niste bili poročeni v Župniji Lendava in praznujete v letošnjem letu obletnico vas prosimo, da se v času uradnih 
ur prijavite v pisarni župnije najkasneje do petka, 20. maja 2022, da vam bomo mogli natisniti plaketo.  



 
A tárgyakhoz és az eseményekhez való viszony minden 
bizonnyal olyan dolog, amivel kapcsolatosan senki sem tud 
helyettünk állást foglalni. Vannak emberek, akik pozitivizmust 
sugároznak. Optimizmust, reményt, örömet táplálnak. Kifejezik 
köszönetüket és a nehéz próbatátelek során is békések 
maradnak.  
A mi nehézségünk abban van, hogy az életünk pillanatait nagyon 
sokszor csukott szemmel éljük meg. Minden pillanatban, minden 
körülmény közepette ugyanis nem látjuk meg az Ő jelenlétét. 
Nem csodálkozunk el mindenen, amit az adott pillanatban 
ajándékul kapunk. Nem lepődünk meg az élet ajándékain. 
Lényegében pedig a Titok keresése óriási reményt kínál.      
Jézus az élet minden nehéz pillanatában meg tudta őrizni pozitív 
és imaszerető tartását. Célja mindig az Atya akaratának a 
keresése volt. Mi keresztények is azt bizonyíthatjuk, hogy az 
igazságosság mindig pozitív.   
Azonban ezt nem a vigasz, hanem a csodálat miatt tesszük, amit 
az igazságosság kelt saját tapasztalatainkban. Hányszor láttunk 
már olyan férfit és nőt, akik a valósággal olyan módon 
szembesülnek, amely “nem erről a világról való”. 
Nem arról a fajta optimizmusról van szó, amely szerint “minden 
rendben lesz”. Olyan optimizmus ez, amely arra késztet 
bennünket, hogy keressük az Isten akaratát.  
Nincs nagyobb tanúságtétel annál, mintsem saját életünkkel 
megmutatni, milyen pozitív az igazságosság. Nincs nagyobb 
tanúságtétel annál, amikor a saját életünkkel mutatjuk ki, milyen 
pozitív az igazságosság. Már szent Pál hirdette: “Éljetek hát 
méltóan Krisztus evangéliumához. Így aztán akár elmegyek és 
meglátlak titeket, akár távol maradok, azt halljam rólatok, hogy 
egy lélekkel helytálltok és egyetértve együtt munkálkodtok az 
evangélium hitéért.” (Flp 1,27).  
Mi az, aminek ebben a bonyolult világban, amelyet élünk, 
szüksége van az emberségre? Találkozni valakivel, aki elmondja, 
hogyan változhat meg az életünk, ha bízunk Krisztusban és 
megengedjük neki, hogy szeresen. 
Amikor valaki ténylegesen megéli azt, hogy szeretik, akkor nála 
megmutatkozik az igazságosság elfogadásának újabb formája. 
Ezért Simon Péterrel együtt elmondhatjuk: “Uram, kihez 
mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad.” (Jn 6,68).  
A te szavad és a te jelenléted nélkül elveszettek vagyunk.  
Hogyne lennénk mindig pozitívok ha tudjuk, hogy Isten szeret és 
megóv bennünket? Honnan ered a mi reményünk? A 
szerencsétlenségek és a megújulások pillanatában fontos, hogy a 
nehézségeket ne egy keret formájában lássuk és az elesésekre 
ne legyőzhetetlen dologként tekintsünk.  
Állítsanak célokat maguk elé, ismerjék fel életük jó dolgait, 
fogadják el a változásokat és legyenek meggyőződve arról, hogy 
a megpróbáltatásokból megerősödve és jobb emberként tudnak 
kijönni.  
“A reménység erőssége a válasz a szerencse iránti vágyakozásra, 
amelyet az Isten belehelyezett minden ember szívébe; 
reményeket kelt, amelyek az embereket ténykedésre ihletik; 
megtisztítja őket úgy, hogy a mennyei királyság felé irányítja őket; 
megóv a kishitűségtől; támaszt ad minden elhagyatottságban 
élőnek; örömmel tölti el a szíveket az örökös üdvösség 
várakozásában.” (KKC 1818).  
Ezért “Mindenre megvan az erőm annak köszönhetően, aki erőt 
ad nekem.” (Flp 4,13)!  
Pozitív tartással élni nem jelenti azt, hogy a rossz, az 
igazságtalanság, a halál és a bizonytalanág nem bántanak meg 
bennünket. Jelenti azonban azt, hogy kimondhatjuk: az, aki ebben 
a pillanatban életet ad nekünk, azt számunkra örökre adja. Az 
ember az egyedüli földi lény, akit az Isten „saját maga miatt 
szeret”. Ugye, mennyire hihetetlen ez?  
Pozitív tartással élni nem egy olyan valami, ami kizárólag saját 
erőnktől függ, amely néha enyhül vagy elhagy bennünket, hanem 
függ az Ő üdvözítő győzelmétől, amely abban az emberi 
közösségben nyilvánul meg, amit Egyháznak nevezünk.  
Az, aki mindent pozitívan cselekszik egy olyan Valaki, aki valós, 
aki mindig jelen van, holott olyan gyenge eszközökön alapszik, 

amilyen te és én is vagyunk.  
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 A HÚSVÉT HÁROM NAPJA 
 
Április 14-én NAGYCSÜTÖRTÖK 
Ezen a napon a keresztények két szentség megalapítását ünnepeljük, mégpedig az egyházi rend, vagyis a papság 
szentségét és az Oltáriszentséget. Az esti ünnepi szentmise 18 órakor lesz, amelyen közreműködnek az idei 
elsőáldozók, akik áldásban részesülnek.  
 
Április 15-én NAGYPÉNTEK       
Jézus kereszthalálának órájában, 15 órakor összegyűlünk a templomban és Jézus szenvedéséről elmélkedünk – 
imádkozzuk a Keresztutat. A Keresztút alatt lehetőség lesz szent gyónásra. A NAGYPÉNTEKI szertartás 18 órakor 
kezdődik.  
  
Április 16-án NAGYSZOMBAT 
Napközben meglátogatjuk a plébániai templomot, és az ott lévő szent sirt, ahol Jézus megholt teste felett 
imádkozunk.    
Az asszonyok a Húsvét megünnepléséhez kosárba helyezik az ünnepre jellemző ételeket, amelyeket elvisznek a szent 
helyre, ahol a lelkész megáldja azokat. A húsvéti étkek megáldása a következő sorrendben lesz:  
10 órakor Lendván, 12 órakor Gyertyánosban, 13.30-kor Petesházán, 15 órakor Lendván és 18 órakor a Vigília alatt 
Lendván.  
  
A keresztények 18 órakor összegyűlünk a szentmisék szentmiséjére – a VIGÍLIÁHOZ. Magunkkal hozzuk a keresztelő 
gyertyánkat, hiszen ezen a napon megújítjuk megkeresztelkedésünket és megvalljuk a feltámadt Jézus Krisztusba vetett 
hitünket.  
  
Április 17-én megünnepeljük a kereszténység legnagyobb ünnepét  

JÉZUS FELTÁMADÁSÁT A HALÁLBÓL – A HÚSVÉTOT  
6 órakor kétnyelvű pásztormise  
8 órakor magyar nyelvű szentmise majd utána   
9 órakor HÚSVÉTI KÖRMENET (zenekar, népviselet, zászlósok, lovasok,…) 
a körmenet utána, kb. 9.30-kor szlovén nyelvű szentmise lesz.  
  
Április 18-án HÚSVÉTHÉTFŐ – EMMAUSZ 
A keresztények ezen a napon meglátogatják rokonaikat, barátaikat és ALELUJÁT kívánnak egymásnak – az örömet, 
hogy Jézus él. 8 órakor magyar nyelvű szentmise; 10 órakor szlovén nyelvű szentmise.  
  
2022. április 19-től, keddtől a hétköznapi szentmisék a nyári órarend szerint, azaz 19 órakor lesznek. Kivétel a 
szombat esti szentmise, amely 18 órakor kezdődik. Szentmisék vasárnaponként reggel 8 órakor magyar nyelven és 
10 órakor szlovén nyelven lesznek.  

  

MÁJUS – A Szűz Mária hónapja – májusi ájtatosság 
 
Május 1-jén, vasárnap Pincén búcsú. Tisztelettel felkérem a falu, ill. a hívők tanácsának képviselőit, hogy legkésőbb 14 
nappal a búcsú előtt jelentkezenek a plébánián, ahol megbeszéljük a búcsú legbonyolítását.  
 
Május 2-ával, hétfővel megkezdjük a MÁJUSI ÁJTATOSSÁGOT, amely e csodálatos Szűz Mára hónap imája.  
  
Május 4-én, szerdán SZENT FLÓRIÁN, Lendva város védőszentjének napja. A város központjában, a templomtéren 
felállított ősrégi Flórán-szobor óvja Lendva városát. Szeretettel meghívjuk önöket, hogy ezen a napon közösen 
fohászkodjunk hozzá áldásért és kérjük védelmét a tűzvésszel és a viharokkal szemben. Az ünnepi szentmise 19 órakor 
kezdődik.   
 
Május 13-án, pénteken a FATIMAI MEMGEMLÉKEZÉS napja. Minden hónap 13-án FATIMAI EMLÉKNAPOT tartunk, 
amikor Mária tiszteletére imára, gyónásra és szentmisére gyűlünk össze. Szeretettel meghívjuk önöket a 18 órakor 
tartandó ünnepi szentmisére.   
 
Május 18-án, szerdán plébániánkban EGÉSZNAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS. 9 órakor szentmisét mutatunk be, majd 
utána következik a Legszentebb Oltáriszentség kitétele.  A nap folyamán szeretettel várunk mindenkit, hogy térjen be 
a templomba és tisztelje meg Jézust az Élet kenyerében. Az egésznapos szentségimádást lezáró szertartás 18 órakor 
lesz, amelyet szentmisével kötünk össze.  
 
Május 23-án, hétfőn Orbán-nap, a szőlészek és a borászok védőszentjének napja. 19 órakor szeretettel meghívjuk 
önöket a szőlőskertek oltalmazója, szent Orbán tiszteletére megtartott szentmisére. Külön várjuk a szőlészeket, hogy 
imádkozzanak és kérjenek áldást a munkájukra.  
 
Május 26-án, csütörtökön URUNK MENNYBEMENETELÉNEK napja. Reggel 9 órakor kétnyelvű szentmisét 
mutatunk be, 18 órakor pedig szentmise azok számára, akiknek délelőtt egyéb elfoglaltságuk van (munka, iskola…). 
 
Május 28-án, szombaton 9 és 12 óra között a plébánia nagytermében gyűjtjük az adományt – a KARCOT a plébánia 
egész évi működésére.   
 
Május 29-én, vasárnap 11 órakor találkára hívjuk mindazokat, akik idén ünneplik házasságkötésük kerek évfordulóját 
(10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 év). Azoknak, akikről rendelkezünk adattal, már küldünk meghívót. Azokat 
is, akik nem kaptak meghívót, vagy nem a Lendvai Plébániában esküdtek, és az idei évben ünneplik házasságuk kerek 
évfordulóját arra kérem, hogy legkésőbb 2022. május 20-ig a hivatalos órákban jelentkezzenek a plébániai irodában, 
hogy számukra is időben ki tudjuk nyomtatni az plakettet.   
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