
MI SMO PRIČE VSEMU, KAR SE JE ZGODILO!
Apostol Peter je govoril zbrani množici: »Mi smo priče vsemu, kar 

je Jezus storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in 
usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, 
a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki 
smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih!« Takšno je pričevanje 
apostolov o največjem dogodku vseh časov, o Jezusovem vstajenju in novi 
veri, ki se je kot mogočni ogenj, ki ga ni mogoče ustaviti, razširila po vsem svetu. Če ne bi 
bilo vstajenja, mi ne bi bili kristjani, ne bi praznovali velike noči, ne bi govorili o naših lepih 
slovenskih velikonočnih običajih. Jezusova smrt in njegovo vstajenje sta temeljna dogodka, ki 
predstavljata začetek, razvoj in cilj našega življenja. Prvim poslušalcem in mnogim sodobnim 
skeptikom se zdi to pripovedovanje kot pravljica za otroke, a apostoli zatrjujejo, da je vse, kar 
se je zgodilo čista resnica, za katero so bili pripravljeni dati tudi življenje.

Krščansko veselo oznanilo ne predpostavlja človekovega konca v grobu in smrti, ampak 
v vstajenju, zato je grob prazen. Ker je Jezus Kristus vstal, je človek kot duhovno, duševno 
in telesno bitje v vseh razsežnostih nedotakljiva vrednota. Moje življenje je najdragocenejša 
vrednota, zato smrt ne sme imeti zadnje besede. Prazen grob je bistvo naše vere; ne le 
Kristusov, ampak tudi tvoj in moj in grob naših dragih. Na velikih petek so bila srca vseh 
navzočih žalostna, potrta in zapisana smrti, ob praznem grobu pa vse zaživi: Magdalena 
vesela hiti k Petru in Janezu. Žalostna srca preplavi ljubezen in naenkrat je vse drugače. Vera 
in ljubezen nista slepi. Vstalega vidi, kdor ga sprejme z ljubeznijo in je sposoben gledati s 
srcem. Vera nam je dana kot pomoč, da to kar telesne oči ne morejo zaznati, nadgradimo z 
duhovnim zrenjem, ko dejstva in dogodki postanejo simboli za naša osebna srečevanja drug 
z drugim in z Bogom. Naša potrošniška miselnost naenkrat stopi na stranski tir, v ospredju pa 
je ljubezen, ki ne računa in ne išče koristi, temveč se razdaja, razveseljuje, tolaži in pomirja.

Vstajenjska aleluja zmagoslavno oznanja, da Bog ni ustvaril smrti. Bog je vendar polnost 
življenja, kjer smrt nima prostora. Samo nepopolni, razdvojeni človek, ki se je osredotočil 
nase in se hoče sam odrešiti, razmišlja o smrti kot usodnem koncu, kjer se neha tudi sleherno 
upanje in smo duhovno mrtvi. Samo Kristus nam omogoči telesno smrt živeti na nov način. 
Velika noč oznanja, da je z nami Nekdo, ki pozna smrt. On je življenje, ki nikoli ne mine. On 
nam govori: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vas bom poživil. Aleluja.«
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Nedelja VELIKA NOČ 4. april
yy Danes je Velika noč. Godujeta Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj in Benedikt Niger, redovnik.
yy Danes je velika noč, najpomembnejši in največji krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujemo Jezusovo 
vstajenje od mrtvih - na veliki petek so Jezusa križali, na veliko soboto je ležal v grobu in v nedeljo je vstal od 
mrtvih. Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja; verujemo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal 
telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, da bomo tudi sami po svoji smrti in odhodu s tega sveta 
deležni vstajenja in večnega življenja.

yy Letos praznujemo velikonočne praznike tako kot lansko leto – z obredi velikonočnega tridnevja in velikonočno 
sveto mašo brez navzočnosti vernikov. Takšno bo tudi praznovanje 2. velikonočne nedelje, ki ji pravimo bela 
nedelja in nedelja Božjega usmiljenja. Če se bodo razmere glede korona virusa umirile, bomo po 12. aprilu spet 
imeli svete maše z ljudstvom, seveda še vedno v skladu z določbami vlade in Slovenske škofovske konference.

yy Na veliko noč in na Belo nedeljo boste imeli v župnijski cerkvi priložnost za prejem svetega obhajila od 10.15 
do 10.45.

yy Velikonočno voščilo: Pa ravno to hočem: da se vselej, ko me zagledaš polomljenega, 
spomniš toliko in toliko svojih bratov, živijo ob tebi, neznani in oddaljeni, pa so kakor jaz 
polomljeni, poteptani, revni, stiskani, bolni, ranjeni. Brez rok, ker nimajo ne možnosti ne 
priložnosti za delo. Brez nog, ker so jim zaprte poti in ne morejo stopiti v življenje. Brez 
obraza, ker so bili ob čast, ob ugled, ob dober glas. Vsi so pozabili nanje in jim  obračajo 
hrbet … Ne daj me obnoviti! Vselej, kadar me boš zagledal takegale, se boš domislil vseh 
teh. In ti bo hudo zanje. Ko me vidiš takole polomljenega in pohabljenega, sem ti ključ za 
čutenje do drugih. (Ramon Cue: Moj polomljeni Kristus) Veliki petek se je moral zgoditi, 
trpljenje je moralo biti, da smo lahko dočakali  veličastno skrivnost Vstajenja. Vam in vsem 
Vašim želim bližino Vstalega Gospoda in nežnost njegove Matere Marije. Želim vam bla-
goslovljeno veliko noč in prijetno druženje ob dobro obloženi velikonočni mizi! Aleluja, 
Kristus je vstal, vstali bomo tudi mi. Aleluja.

yy V mesecu aprilu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja Velika noč

za +Joža in vse ++ Vogarjeve
za + Franca in Cecilijo Košir
za + Slavka Pečnaka

4. april

Ponedeljek Vincencij Ferrer, duhovnik; Julijana in Eva, redovnici
za + Anico Toporš (obl.) in njene starše

5. april

Torek Irenej iz Srema, škof in mučenec; Notkar Jecljavec, pesnik
za + Vinka Perčiča

6. april

Sreda Janez Krstnik de la Salle, red. ustan.; Herman Jožef, redovnik
1. za + Petra Zaplotnika ml. (obl.)
2. za + Tončko Zaplotnik, dar sosedov

7. april

Četrtek Maksim in Timotej, mučenca; Dionizij, škof 8. april
Petek Maksim Aleksandrijski, škof; Valtruda, redovnica 9.  april
Sobota Domen, škof in mučenec; Mihael Svetniški, redovnik

1. za + Mirjano Zupan, 30. dan po pogrebu
2. za ++ starše, brata Mirka in Ivana Lombarja

10.  april

Nedelja 2. velikonočna – bela nedelja
1. za + Marjana Gregorca (obl.)
2. za + Staneta Markoviča (3. obl.)
3. za ++ starše Frelih in Genovefo
4. za + Antona Robleka (obl.)

11.  april


