
NI GA TUKAJ. VSTAL JE, KAKOR JE REKEL!
Velikonočna vigilija je uradno obhajanje Jezusovega vstajenja, 

vstajenjska procesija pa je ljudska pobožnost, znana samo pri nas in v 
avstrijsko-nemških deželah. Po svojem pomenu je procesija sproščen 
zunanji izraz veselja nad Kristusovim zmagovitim vstajenjem. Obhajamo 
jo šele po velikonočni vigiliji, ponekod neposredno po njej, v soboto 
zvečer, večinoma pa v nedeljo zjutraj pred glavno velikonočno mašo. Pri 
nas ne obhajamo nobenega praznika tako slovesno kakor veliko noč. Niko Kuret je zapisal: 
»Kresovi po gričih, odmevajoče pokanje topičev, slavnostno pritrkovanje od vseh strani – 
to je od prekmurskih gričev do kraških obal pa od daljne Zilje do zelene Kolpe pomagalo 
ustvarjati nepopisno praznično razpoloženje.«

V cistercijanskem samostanu v Stični je neki menih okoli leta 1440 zapisal prvo kitico 
velikonočne pesmi: »Naš Gospud je od smerti vstal, od nega bridke martre. Nam je veseliti, 
on nam hoče k trošti biti! Kyrie eleison!« Ker je bila prva kitica kmalu prekratka, so dodali 
štirikrat aleluja ter ponovili zadnji dve vrstici: »Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja! Nam se je 
veseliti, Bug hče nam h troštu priti! Aleluja!« Kmalu so to kratko pesem izpopolnili s kitico, 
ki je razlagala učinke Kristusove smrti. V pesem so prelili Pavlove misli: »Če pa Kristus ni 
bil obujen, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Toda Kristus je vstal od mrtvih!« in 
s tem uničil satanovo moč. Takole se glasi druga kitica: »Da bi ne bil od smrti vstal, vusulni 
svejt bi konec vzel, s tejm pak, kir je od smrti vstal, peklenska vrata je razdjal. Aleluja!«

Velikonočni procesiji in vstajenjski maši sledi velikonočni zajtrk. Na mizi je bel kruh, 
marsikje po Sloveniji tudi okrašen, kot spomin na Jezusovo zadnjo večerjo. Rdeči pirhi so 
spomin na Jezusove rane in kaplje krvi. Hren je spomin na žeblje, s katerimi je bil Jezus 
pribit na križu. Veliki kolač je spomin na trnovo krono. Meso spominja na jagenjčka, ki 
je bil za nas zaklan. Klobase simbolizirajo vrvi, s katerimi so Kristusa zvezali na Oljski 
gori. Pomaranče predstavljajo gobo, ki so jo namočili s kisom in jo ponudili umirajočemu 
Jezusu. Kako bogato je obložena slovenska miza na praznik Jezusovega vstajenja.

Vse o čemer sem govoril je izraz vere in bogate tradicije našega naroda. In vendar, vse to 
lahko ostane le del zgodovine in ne pusti nobenih vidnih sledi v našem življenju, če manjka 
vera v Jezusa. Velikonočna aleluja prihaja od srca, ko vemo, da je Jezus zares vstal od mrtvih 
in s tem tudi nam zagotovil večno življenje.
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Nedelja VELIKA NOČ 12. april
yy Danes je velika noč, praznik Gospodovega vstajenja. Godujeta  Zenon Veronski, škof in Julij I., papež.
yy Na veliko noč vstajenjska procesija odpade. Škofje nas vabijo, da se ob 8.00 zberemo na velikonočnem zajtrku 
in zmolimo naslednjo molitev: Znamenje križa, Oče naš. Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zaj-
trk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli 
v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Znamenje križa. Ob 8.00 
bomo s slovesnim zvonjenjem povabili k velikonočnemu zajtrku. Slovesno sveto mašo bom obhajal ob 9.30 
v kapeli salezijanske skupnosti. Doma se mi pridružite s svojo molitvijo. Prenos svete maše bo iz mariborske 
stolnice na TV SLO 2 ob 10.00. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV 
SLO 1, predvidoma ob 11.35). Ob 12.00 boste na TV SLO 1 iz Vatikana lahko spremljali papežev blagoslov 
Urbi et Orbi.
yy Na velikonočni ponedeljek bodo škofje in stolni župniki v zaprtih stolnicah darovali sveto mašo brez navzoč-
nosti vernikov, duhovniki pa v zaprti cerkvi. Na spletu bo več priložnosti za sodelovanje pri svetih mašah. V 
salezijanski skupnosti bo ob 9.30 vsak dan sveta maša po namenih iz obeh župnij. Na velikonočni ponedeljek se 
odpovejmo vsem obiskom. Svojce in prijatelje pokličite po telefonu ali bodite z njimi povezani po elektronskih 
povezavah na medmrežju.
yy Tudi v kriznih časih župnija deluje, zato vas vabim k darovanju za maše in vzdrževanje župnije z nakazilom na 
bančni račun župnije – TRR: SI56 0433 1000 3311 113.
yy Velikonočno voščilo: Gospod, strah je strah, smrt je smrt in grob je grob. A samo do jutra Tvojega vstaje-
nja. Vsem, ki v veri v Jezusa Kristusa, umrlega in vstalega, zmagujete nad trpljenjem in smrtjo, voščim v 
imenu naših škofov in v svojem imenu blagoslovljeno veliko noč.
yy V mesecu aprilu je še precej prostih mest za mašne namene.

Nedelja Velika noč – Gospodovo vstajenje
Za ++ starša Nado in Poldeta Šenka (obl.)
Za + Mici Pušavec (1. obl.)

12. april

Ponedeljek Velikonočni ponedeljek – Ida, redovnica; Martin I., papež
1. za + Franca in Cecilijo Košir (obl.)
2. za + Staneta Markoviča (2. obl.)

13. april

Torek Lidvina, devica; Tiburcij, Valerijan, Maksim, mučenci
za zdravje, mir in blagoslov v družinah

14. april

Sreda Paternij, škof; Helena (Jelica) Alzaška, kneginja
za zdravje in ustavitev korona virusa

15. april

Četrtek Bernardka Lurška, devica; Benedikt Jožef Labre, spokornik 16.  april

Petek Simon Bersabejski, škof in mučenec; Robert, opat 17. april

Sobota Evzebij, škof; Sabina Petrilli, redovna ustanoviteljica
1. za vse ++ Staretove
2. za vse ++ Gregorčeve in Valjavčeve

18.  april

Nedelja 2. velikonočna – bela nedelja
1. za + Damjana Jalna, starše Volčič in Jalen
2. za + Marjana Gregorca (obl.)

19.  april

čiščenje in krašenje 


