
 
1. berilo: Apd 10,34a.37-43; Psalm: 118; 2. berilo: Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6b-8;  

Evangelij: Jn 20,1-9 

 

VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE 

 

 Kamen je ŽE odvaljen,  
vstop v svobodo ŽE odprt 

 
Kaj se je dogajalo z učencem, ki je stal ob Jezusovem kriţu in ga je na veliki 

petek zvečer pomagal poloţiti v grob, ko se je tri dni pozneje vrnil in odkril, da je 
zapečaten grob prazen? Janez je bil skupaj s Petrom prvi 
apostol, ki je na velikonočno nedeljo zjutraj prišel do 
Jezusovega groba. Tako kot Marija Magdalena in drugi 

učenci tudi Janez ni bil pripravljen na to, da bo videl 
prazen grob in slišal angelovo sporočilo: »Zakaj iščete 
ţivega med mrtvimi?« (Luka 24,5)  
 

Kaj je apostol Janez videl v grobu, da je lahko verjel v Jezusovo vstajenje? 

Gotovo ni bilo tam Jezusovega trupla. Prisotnost Jezusovega mrtvega telesa bi 

ovrglo vstajenje in njegova smrt bi pomenila tragičen zaključek slavne poti 
velikega učitelja in tistega, ki je tam naredil številne čudeţe. Ko je Janez videl 
prazen grob, se je moral spomniti Jezusove prerokbe, da bo po treh dneh znova 

vstal. S pomočjo daru vere je Janez spoznal, da noben grob na zemlji ne more 
ohraniti v sebi Gospoda in Darovalca ţivljenja. Janez je videl in veroval (Jn 
20,8). Tudi mi smo povabljeni v to njegovo zrenje, da bomo mogli verovati.  

 

Janez se je moral najprej soočiti s praznim grobom, preden je pozno zvečer 
spoznal vstalega Gospoda skupaj z drugimi apostoli, ki so se zaradi strahu pred 

judovskimi oblastmi zaprli v dvorano zadnje večerje (Jn 20, 19-23). Janez je 

kasneje pričal o ţivljenju, smrti in vstajenju Jezusa Kristusa: »Kar je bilo od 
začetka, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so 
otipale naše roke, to vam oznanjamo: Besedo ţivljenja.« (1 Jn 1,1) Janez priča o 
tem, kar je bilo od začetka, vso večnost. Ta »beseda ţivljenja« se je v Jezusu 
utelesila. To je beseda, ki so jo napovedali preroki. In Jezus je beseda, ki se zdaj 

oznanja po vsej Cerkvi za vse (prihodnje) rodove.  
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Zagotovo je eno, če Jezus ne bi vstal od mrtvih in se prikazal svojim učencem, ne 
bi nikoli slišali zanj. Nič drugega ni moglo spremeniti ţalostnih in obupanih 
moških in ţensk v ljudi, ki so sijali od veselja in poguma. Resničnost vstajenja je 
osrednje dejstvo krščanske vere. Gospod nam z darom Svetega Duha podarja 
"oči vere", da ga prepoznamo, in zmoţnost ţiveti moč njegovega vstajenja. 
Največje veselje je, ko srečamo ţivega Kristusa v vsakdanjem ţivljenju, kot so 
ga takrat apostoli v Jeruzalemu in Galileji: vstali Jezus je posameznikom odprl 

oči zanj ob srečanju z različnimi ljudmi (npr. vrtnar, popotnik, moţ na obali idr.). 
Velika noč nas vabi, da sprejmemo veselo vest o Jezusovi smrti in vstajenju tudi 
v našo skeptično drţo: v dvom in nezaupanje in dopustimo Očetu, da z njegovo 
pomočjo vstanemo iz groba stisk tudi sedanjega časa pandemije z zaupanjem v 
moč vstajenja, z vstajenjsko vero in radostnim čudenjem nad Boţjim načrtom za 
polnost ţivljenja tudi, ko smo včasih sredi vsakdanje negotovosti in ujetosti v 
različne stiske in preizkušnje. 
 

Hvala ti, Vstali Kristus, da sem lahko priča čudovite lepote v mojem življenju – 

tebe samega, ki mi pošiljaš življenje, svetlobo, svobodo, da živim s teboj in vse 
gledam s tvojimi očmi in sprejemam z vero. Hvala, ker mi podarjaš zaupanje,da 

mi v času teme že kažeš pot k svetlobi jutra. In da mi podarjaš pogled, ki to 
vstajenjsko jutro vidi v vsakdanu, v malih dogodkih.  

Naj bom tak mali dogodek svetlobe za skupnosti, v katerih živim. 
 

OBVESTILA 
 

Devetdnevnica Božjega Usmiljenja Nedelja po Veliki noči je bela nedelja ali 
nedelja Boţjega Usmiljenja. Zato smo v ţupniji sv. Lovrenca Breţice, skupaj, 

čeprav vsak pri sebi doma, pristopili k devetdnevnici, ki se je začela na veliki 

petek, 10. 4. 2020, in se bo zaključila v soboto, 18. 4. 2020.  

Sv. Faustina pravi: «Namen devetdnevnice je spreobrnjenje vsega sveta in da bi 

vsaka duša spoznala neizmerno Boţje Usmiljenje.« 

Vsak dan naj bi od 15. do 16. ure molili roţni venec Boţjega Usmiljenja, kratke 
vzklike in litanije k usmiljenemu Jezusu. Zdruţeni v molitvi smemo pričakovati, 
da nas ta poboţnost more privesti do prenovitve notranjega ţivljenja z duhom 
zaupanja in krščanskega usmiljenja. 
 

Blagoslov velikonočnega zajtrka 

Znamenje kriţa. Oče naš.  
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni 
zajtrk. 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. 



VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 2020 

 

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ker ta dan praznujemo največji 
čudeţ in temelj naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Na 

začetku je bilo velikonočno izkustvo izkustvo srečanja: razkropljenim in 
prestrašenim učencem velikega petka se prikaţe Jezus kot ţiv (prim. Apd 1,3). 
Grob, kraj smrti, z vstajenjem postane kraj upanja; ni več prostor, okrog katerega 
bi se zbirali, ampak kraj, na katerem se vse šele začenja. Jezus Kristus nas je s 

svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in 
dokončne besede v našem ţivljenju, ampak nam je Jezus odprl pot v večno 
ţivljenje. Odrešenje odpira moţnost za uresničitev posameznikove osebne 
svobode, s pomočjo katere lahko človek v polnosti ţivi prejete talente ter 
dokazuje, da je ţivljenje z Bogom močnejše od smrti. 

Ob 8.00 bo zvonjenje z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje 

velikonočnega praznika. 

Velikonočno sveto mašo bom ob 8.00 sam daroval v zaprti ţupnijski cerkvi brez 

udeleţbe vernikov in brez somaševanja. Pridruţite se mi v duhu.  

Prenos velikonočne svete maše spremljajte iz mariborske stolnice (TV SLO 2 

ob 10.00). 

Spremljajte prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 

12.00 na TV SLO 1. 

Na VELIKONOČNI PONEDELJEK ţelimo kristjani utrditi našo vero v 
vstalega Jezusa tako, da veselo novico o vstajenju 

delimo s prijatelji in se skupaj z njimi veselimo. 

Kakor sta učenca na poti v mesto Emavs, 

razpravljala o Kristusovem vstajenju in ga 

prepoznala po lomljenju kruha, tako smo kristjani 

povabljeni, da ţivimo veliko noč v vsakdanjem 
ţivljenju s spominjanjem na zmago ţivljenja.  

Zaradi letošnje epidemije tradicionalni obiski na ta dan odpadejo in jih lahko 
nadomestimo s klicem ali prazničnim sporočilom. 
 

Vabimo vas k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, 
predvidoma ob 11.30). 

 

 



8. obletnica 

 

 

 

SVETE MAŠE DARUJEM PO SPREJETIH NAMENIH IZKLJUČNO ZASEBNO, 
BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV.  

NAJETI MAŠNI NAMENI, KI SO PREDVIDENI ZA MESEC APRIL, JIH 

DARUJEM PO DATUMIH, KAKOR JE DOGOVORJENO Z DAROVALCEM 

SVETE MAŠE.  
 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO 

DUHOVNO MISEL DOMAČEGA ŢUPNIKA. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Želimo vam blagoslovljene,  

zdrave in milosti polne  

velikonočne praznike. 

Naj nas vse župljane vstali Kristus 

poživlja in opogumlja  

za življenje v prihodnosti. 

Željam se pridružujejo tudi vsi 

duhovniki, ki prihajajo skozi vse leto 

v našo župnijo v pastoralno pomoč. 

 

 

 

 

 

NEDELJA 

 
VELIKA NOČ 

Gospodovo vstajenje 

12. 4. 

2020 

PONEDELJEK 
Velikonočni  
ponedeljek 

  13. 4. 

2020 

TOREK 
Lidvina, devica 

14. 4. 

2020 

SREDA 
Paternij, škof 

15. 4. 

2020 

ČETRTEK 
Bernarda Lurška, devica  

16. 4. 

2020 

PETEK 
Simon Barsabejski, škof, 

mučenec 

17. 4. 

2020 

SOBOTA 
Evzebij, škof 

18. 4. 

2020 

NEDELJA 

2. velikonočna,  
bela nedelja,  

nedelja Božjega 
usmiljenja 

19. 4. 

2020 
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