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Jn 20,1–9 

PREŠLI SMO IZ SMRTI V ŽIVLJENJE 
Bistvena vsebina velikonočnega praznika je proslavljanje Jezusove zmage 
nad grehom in smrtjo, proslavljanje zmage Življenja. V pesmi slednici 
slišimo: »Smrt in življenje sta se borila v prečudnem dvoboju: Gospod 
življenja je umrl, kraljuje živ.« Te besede opevajo zmago Jezusa, ko je s 
svojo smrtjo premagal smrt in nam obnovil življenje. Veljajo pa tudi za naše 
vsakdanje bivanje. Čutimo, kako v nas poteka nenehne boj med življenjem, 
tistim, kar je v nas Božje, ustvarjeno za večnost, in smrtjo, tistim, kar je v 
človeku umrljivo, omejeno, sebično. Vstali Kristus nas vabi v boj. Ne v boj 
enega proti drugemu, temveč v boj proti nam samim. To je notranji boj, boj 
proti sebičnosti, proti strahu pred življenjem, ki biva v nas. Ozkosrčna, vase 
zagledana ljubezen ne more voditi drugam kot le v kraljestvo smrti. »Mi 
vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker brate ljubimo. Kdor ne ljubi, 
ostaja v smrti,« piše apostol Janez, tisti, ki je pri zadnji večerji slonel Jezusu 
na prsih in je prvi prišel k njegovemu praznemu grobu. 
V prvih krščanskih časih je bil edini praznik velika noč, obhajanje 
Gospodovega vstajenja. Ob nedeljah so se Jezusovi učenci zbirali, da so se 
spominjali njegove ljubezni do konca. Sad tega spominjanja je bil, da so 
svojega Gospoda posnemali. Ljudje, ki so prihajali z njimi v stik, so strmeč 
govorili: »Glejte, kako se ljubijo med seboj!« Mislim, da se nam mora samo 
od sebe zastaviti vprašanje: Koliko smo mi, kristjani ob začetku tega 
tisočletja, tukaj, kamor smo postavljeni, med številne izzive časa, resnični 
Jezusovi učenci? 
Med afriškimi kristjani, ki so po doživljanju vere precej podobni kristjanom 
prvih časov, je znano velikonočno voščilo: »Kristus, ki živi v meni, pozdravlja 
Kristusa, ki živi v tebi!« To niso samo lepe besede, to je živa resnica. 
Najlepše in najbolj trajno velikonočno voščilo bo, če si tudi mi voščimo tako – 
vsako jutro znova! 

Št.: 7 Leto: XVII Nedelja 28.3. 2021 



Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v 
Kristusovo vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: 
veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki nas 
uvede v veliko noč. Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: 
pripovedujejo o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa 
ter o postavitvi zakramentov svete evharistije in mašniškega posvečanja. 
Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in vstajenja se začne z 
večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje središče v velikonočni vigiliji in 
se konča z večernicami nedelje Gospodovega vstajenja. 

VELIKI ČETRTEK je praznik evharistije in praznik 
duhovništva. Na ta dan se spominjamo, kako je Jezus 
obhajal zadnjo večerjo s svojimi apostoli. Pri tej zadnji 
večerji je postavil zakrament sv. maše ali evharistije ter 

zakrament mašniškega posvečenja in zapoved ljubezni. Na veliki četrtek 
zvečer praznujemo postavitev zakramentov svete evharistije in 
mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji večerji izročil svoje telo in kri 
v jed in pijačo. Obenem je postavil zapoved medsebojne ljubezni, kar je 
simbolično storil z gesto umivanja nog učencem. Po zaključku maše 
duhovnik s spremstvom prenese posodo s posvečenimi hostijami, 
zakramentalno navzočega Jezusa, iz tabernaklja na posebno mesto oz. v 
»ječo«, ki predstavlja Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani. 
 

NA VELIKI PETEK se spominjamo Jezusovega trpljenja in 
smrti na križu. Na ta dan je strogi post. Veliki petek je edini 
dan v cerkvenem letu, ko ne obhajamo sv. maše. Pri 
bogoslužju ob 15. uri, ko se spominjamo ure Jezusove 
smrti na križu, molimo križev pot. Med obredi velikega 

petka beremo poročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija, 
častimo križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja ter v slovesnih 
prošnjah med drugim prosimo za družbo in njene voditelje, za drugače 
verujoče in neverujoče, za cerkvene potrebe kot tudi za odnose z 
judovsko skupnostjo. Ob koncu obredov velikega petka je obhajilni obred. 
Duhovnik posvečene hostije prinese iz »ječe«, kamor so bile odnesene 
na veliki četrtek, z njimi obhaja sebe in vernike, po zaključku obreda pa jih 
odnese na novo mesto, tokrat v Božji grob. 

NA VELIKO SOBOTO zgodaj zjutraj duhovniki blagoslavljajo velikonočni 
ogenj in vodo, s katerima verniki pokadijo in pokropijo domove. Kjer še 
kurijo na trda goriva, gospodinje na ognju, ki ga zanetijo z blagoslovljenim 



velikonočnim ognjem, pripravljajo velikonočne dobrote. Velika sobota je 
sicer dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil 
prenesen na veliki petek. Ob 6. uri bo blagoslov ognja, ki ga potem 
lahko raznesete po domovih.  

Velikonočni blagoslov jedil ima posebno simboliko. Namen blagoslova je, 
da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da 
začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju. Blagoslov 
prebudi misel in hvaležnost za milosti, ki izhajajo iz velike 
noči. Velikonočna jedila v domu in družini ustvarjajo »Božje okolje« in so 
podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci, in 
hkrati podoba daritve sv. maše – velikonočne gostije, na katero smo vsi 
povabljeni. Kako bo potekal blagoslov bomo oznanili na oglasni 
deski, spletni strani………. 

Velikonočno praznovanje začnemo z velikonočno 
vigilijo, ki nas s slovesnim bogoslužjem uvede v 
skrivnost Kristusovega vstajenja. Pri tem imata 
poseben pomen hvalnica velikonočni sveči, ki 

predstavlja vstalega Kristusa, in krstno bogoslužje oz. obnovitev krstnih 
obljub. Pri maši beremo več svetopisemskih besedil, ki nas spominjajo na 
našo odrešenjsko zgodovino. Škofje in duhovniki odraslim katehumenom 
podeljujejo zakramente uvajanja v krščanstvo, ki so krst, obhajilo in 
birma. 

SPOVEDOVANJE bo vsak dan v velikem tednu uro pred sveto mašo.  
BOLNIKE bom obiskal v petek 2.4. 
 

V tem tednu smo kapelo odprli za sodelovanje vernikov pri sveti maši.  V 

kapelo lahko pride 10 posameznikov iz različnih gospodinjstev ali deset 

družin. Prednost imajo tisti za katere se daruje sveta maša.  

Prosim vas, da za sveto tridnevje (četrtek, petek, sobota, nedelja in velikonočni 

ponedeljek) sporočite, kdo bi želel biti pri sveti maši-obredih  oziroma koliko 

domačih se bo svete maše udeležilo. To je neke vrste prijava, da ne bo 

nepotrebne gneče (sporočite prek elektronskega naslova ali pokličite). Ravno 

tako velja to tudi za naslednjo belo nedeljo. Držati se moramo navodil, drugače 

….. V primeru, da vlada sprejme drugačna navodila bomo vse skupaj morali tudi 

mi prilagoditi.  

Ob prihodu si nataknite masko, razkužite roke, če ste iz skupnega 

gospodinjstva se usedite v isto klop…. 

 



 
Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo drugi duhovniki 

29.3. 
ponedeljek 

Jona, mučenec 
19:00 +Urbanc Jože  

+Ciril Golob 

     30.3. 

torek Amadej, vojvoda 
19:00 +Uršič Miran 

+Ivan Sušnik, obl. (Zg.Str.) 
+Peter, obl. in Ana Potočnik 

     31.3. 

sreda 
Kornelija, mučenka 

19:00 
 

+Pavlič Pavla 
+Jerki Cecilija 

1.4. 

četrtek 

VELIKI ČETRTEK  

Prenos svete maše po You 
Tube ob 19. uri 

7:00 
19:00 

+Frančiška, Alojz, Dore in Lovro Humar (AR) 
+Romšak Marija 

2.4. 

petek 
VELIKI PETEK 

Prenos obredov po You Tube 

19:00 -obredi velikega petka 
-Križev pot 

3.4. 

sobota 

VELIKA SOBOTA  

Prenos svete maše po You 
Tube  

19:00 
 

+Mali Terezija 
-po namenu (R) 

      4.4. 

nedelja 

VELIKA NOČ 
Prenos svete maše po You 
Tube  ob 9. uri. 

6:00 
 
 
7:00 
8:00 
9:00 
10:30 

-za žive in umrle farane 
Čevka Ivan (Kreg.12) 
-po namenu 
+Janko Jeran 
+Pepca Griljc, 7. dan  
Tomaž Kregar in Marija in Anton Stražar 
+Lovro Golob, obl. 

     5.4. 

ponedeljek 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 
 Prenos svete maše po You 
Tube ob 9. uri 

7:00 
 
9:00 

+Ana Koritnik, 7. dan 
+Pepca, obl. in France Ajdovec 
+Dolinšekove 

6.4. 

torek Viljem, mučenec 
19:00 
 

+Frančiška Balantič, 7. dan 
+Roskove 

7.4. 

sreda 
Herman, redovnik 

19:00 +Rode Francka, 7. dan 
+Čevkove 

8.4. 

četrtek 
Julija, redovnica 

19:00 +Pepca Kemperl, 7. dan 

9.4. 

 petek 
Hugo, škof 

19:00 +Uršič Miran, 7. dan 
+Janko Uršič, obl. in Mklavove 
+Ogrin Franc in Pepca, obl. 

      10.4. 

sobota 
Apolonij, mučenec 19:00 +Arnež Joži 7. dan 

     11.4. 

   nedelja 

2. BELA NEDELJA 
Prenos svete maše po You 
Tube 

7:00 
8:00 
9:00 
10:00 

-za žive in umrle farane 
+Urbanc Jože, 7. dan 
+Frančiška Urbanc, obl. in Urbančeve 
+Mali Terezija, 7. dan 

Ne moremo v resnici obhajati velikonočnih praznikov in velikonočnega časa, če ne 

umremo tistemu delu samega sebe, kjer smo preveč živi: svoji nečimrnosti, svojim 

bojaznim, svoji žalosti, svoji sebičnosti, in ako ne vstanemo v tistemu delu samega 

sebe, kjer smo preveč mrtvi: v veri, upanju, odpuščanju, v ljubezni, v veselju … 

Kristus je vstal! Nepopisno je naše veselje zaradi velike odrešitve. Vzklikajmo v veselju 

in se radujmo. Aleluja! 
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