
 
1. berilo: Apd 2,14.22-28; Psalm: 16; 2. berilo: 1 Pt 1,17-21; Evangelij: Lk 24,13-35 

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 

 

Ko vstopi Jezus, spremeni vse 

 
Tako kot se Jezus pribliţa ljudem, smo povabljeni tudi mi, da se jim pribliţamo. 
 

Prvi korak: Začne z dejstvi (Lk 24,13-24)  

Jezus sreča dva prijatelja, ki doţivljata občutke strahu in 
nemira, pomanjkanja zaupanja in zgraţanje. Beţita. Moč 
smrti in kriţ sta ubila v njiju vsakršno upanje. Jezus pristopi 
k njima in hodi z njima. Posluša njun pogovor in ju celo 
vpraša: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« 
Trenutno prevladujoča ideologija jima preprečuje pravo 
razumevanje dogodkov in kritični premislek, zato mu 
odgovorita: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, …« O čem danes 
govorijo tisti, ki trpijo? V čem je danes vera v krizi? Prvi 

korak je ta: pribliţati se ljudem, prisluhniti njihovi 
resničnosti, teţavam; biti sposoben postavljati vprašanja, ki pomagajo gledati 
resničnost bolj realno in kritično.  
 

Drugi korak: Uporabi Sveto pismo (Lk 24, 25–27)  

Jezus uporablja Sveto pismo ne zato, da bi ljudi o njem poučeval, ampak da bi 
osvetlil teţavo, ki tare njegova prijatelja, in tako v drugačni luči, kot jo vidita 
sama, osvetlil njuno situacijo in doţivljanje. S pomočjo Svetega pisma Jezus oba 
učenca vodi v Boţji načrt in jima pokaţe, da Bog tudi z Jezusovo smrtjo na kriţu 
ni dovolil, da bi bilo vsega konec. Jezus Svetega pisma ne uporablja kot 

strokovnjak, ki ve vse, ampak kot spremljevalec, ki ţeli pomagati svojima 
prijateljema, da se spomnita stvari, ki sta jih pozabila, in sicer Mojzesa in 

prerokov. Jezus svojima prijateljema ne daje občutka nevednosti, ampak si 
prizadeva ustvariti okolje, v katerem se bosta lahko spomnila na to, kar je o teh 

dogodkih (na)povedano v Svetem pismu. Drugi korak je torej: s pomočjo 
Svetega pisma osvetliti situacijo in spremeniti kriţ, simbol smrti, v simbol 
ţivljenja in upanja. Na ta način postane tisto, kar nam preprečuje ţivljenje, 
svetloba in moč.  
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Tretji korak: Praznovanje in deljenje v skupnosti (Lk 24,28-32)  

Sveto pismo samo učencema oči ne odpre, ampak razţari njuna srca! (Lk 24,32). 
To, kar prijateljema odpira oči in jima omogoča, da odkrijeta Jezusovo 
navzočnost, so lomljenje in delitev kruha ter praznovanje. Takoj ko prepoznata 
Jezusa, le ta izgine iz njune druţbe. In potem doţivita vstajenje, se prerodita in 

pogumno hodita sama. Jezus torej poti svojih prijateljev ne prevzame. Ni 

pokroviteljski, zaščitniški. Zdaj, ko sta ob Jezusovi pomoči »vstala«, lahko 
učenca stopita na svoje noge. Tretji korak je naslednji: dobro je vedeti, kako 

ustvariti molitveno in bratsko vzdušje, kjer lahko deluje Duh. Duh je tisti, ki nam 
omogoča, da odkrijemo in izkusimo Boţjo besedo v svojem ţivljenju in nas 
privede do razumevanja pomena Jezusovih besed (Jn 14,26; 16,13).  

 

Cilj: Vstaneta in gresta proti Jeruzalemu (Lk 24,33-35)  

Pri obeh učencih se je vse spremenilo. Sama vstaneta. Znova sta opogumljena in 
se odpravita nazaj v Jeruzalem, kjer še vedno delujejo sile smrti, ki so ubile 
Jezusa, kjer pa so tudi sile ţivljenja − v izmenjavi izkušenj vstajenja. Pogum je 

zamenjal strah. Vrnitev namesto bega. Vera namesto dvoma, njene odsotnosti. 

Upanje namesto obupa. Kritična vest namesto vdanosti v usodo. Svoboda 
namesto ujetosti v strah, ki hromi. Z eno besedo, ţivljenje namesto smrti! In 
namesto novice o Jezusovi smrti, dobra novica o njegovem vstajenju! To je cilj 

branja Svetega pisma: izkusiti navzočnost Jezusa in njegovega Duha v naši sredi. 
Duh je tisti, ki nam odpira oči za Boţjo besedo in resničnost ter nas nagovarja, da 
izkušnje vstajenja delimo z brati. To velja še danes, na srečanjih v vseh naših 
skupnostih. 

 

Gospod, vstali Odrešenik, hvala, da hodiš z mano tudi takrat, ko tega še ne vem. 
Hvala, da vlivaš upanje in milosti v vsak delček mojega življenja,  

tudi takrat, ko me še boli. Hvala, da me vedno poslušaš.  
Gospod, naj tvoj pogled, tvoje poslušanje prenašam v dejanja, v pogum,  

da bom tvoj nosilec sporočila upanja in ljubezni. 
 

OBVESTILA 

 

Od 26. aprila do 3. maja 2020 poteka teden molitve za duhovne poklice pod 

geslom Duhovni poklic – zaklad v glinasti posodi (prim. 2 Kor 4,7). 
Apostol Pavel govori o Kristusovi skrivnosti in pravi: 'ta zaklad pa imamo v 

glinastih posodah' (2 Kor 4,7). Vse poziva, naj se zavedamo, da smo glina, torej 

slabotni, grešniki. Brez Boţje moči ne moremo iti naprej. Ta Kristusov zaklad 

nosimo v svoji slabotnosti, mi smo  namreč iz gline. Kajti moč Boga, sila Boga je 
tista, ki rešuje, ki zdravi, ki postavlja na noge. To je stvarnost naše ranljivosti. 
Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, grešniki je stvar velikodušnosti. Samo če 
sprejmemo, da smo glina, bo k nam prišla izredna moč Boga in nam dala polnost, 



rešitev, srečo, veselje, da smo rešeni. In tako bomo sprejeli Gospodov zaklad. Na tak 

način bomo bili pripravljeni sprejeti Gospodov klic in bili v njem srečni. Prosimo 

Gospoda, naj poklicanim pa tudi nam,  pomaga odkrivati zaklad poklicanosti v 

poniţnosti.  
Gradivo za poglobljeno razmišljanje lahko dobite na spletni strani 
CDP: cdp.nadskofija-maribor.si 

 

Šmarnice za odrasle 2020 »Sveti Janez Henrik Newman – svetnik, ki nagovarja 

srca« pa nam pribliţajo svetniško ţivljenje Janeza Henrika Newmana in nas 
obogatijo z njegovimi najlepšimi mislimi o Mariji. Avtor si ţeli, da bi bile kot 
drobni biseri, ki jih bomo nanizali v ogrlico in jo podarili njej, ki je »mojstrovina 
Boţjih rok in okrašena z najsijajnejšo lepoto«. Svetnikovo ţivljenje dobro 
povzema njegova misel: »Ni mi do tega, da premagam sogovornikov razum, ne 
da bi se hkrati dotaknil njegovega srca.« Naj ta misel nagovori tudi sodobnega 

majniškega iskalca. 
 

Šmarnice za otroke 2020 »Največji dar« nas povabijo v ţivljenje slovenske 
druţine. Spremljamo jo v teku cerkvenega leta, ob drobnih radostih vsakdana, 
pa tudi v druţinskih preizkušnjah in njeni priprošnji Marijinemu varstvu. 
»Gre za resnične zgodbe, ki so se dogajale in se še dogajajo vsakomur izmed 
nas. So zahvala, prošnja, so bolečina srca, so vzklik veselja in upanja. 
Predvsem pa so zgodbe, ki jih je spisalo otroško srce, v katerem ima Marija 
prav posebno mesto.« 
 

V Katoliški Cerkvi 1. maja obhajamo god sv. Joţefa delavca, moţa Device 
Marije in Jezusovega krušnega očeta. 
Sv. Joţef je bil po svetopisemskem izročilu mizar, zato velja za zgled človeka, ki 
si je z delom sluţil kruh, vzdrţeval druţino ter skrbel za vzgojo in rast Jezusa 

Kristusa.  

Lik sv. Joţefa je zgled tako za delavce kot delodajalce. Slednji so zavezani k 
zagotavljanju poštene plače, ki omogoča dostojno ţivljenje. Višina plače mora 
ustrezati ţivljenjskim potrebam in razmeram, v katerih delavci ţivijo. Vsi 
subjekti civilne druţbe si morajo prizadevati za urejeno razmerje med delom in 
kapitalom ter z dialogom urejati delavska vprašanja, neomejeno konkurenco 
ekonomske moči in varovanje osebne lastnine, ki je namenjena druţbeni funkciji. 
 

Na Radiu Ognjišče molitev slovenskih škofov vsak ponedeljek med 20. in 21. 
uro V času prepovedi obhajanja svetih maš zaradi širjenja novega koronavirusa, 
Katoliška cerkev ponuja več duhovnih spodbud za vernike. Preko spleta, radia ali 
televizije pa lahko spremljate tudi svete maše in molitve roţnega venca. 
Slednjemu se lahko pridruţite vsak ponedeljek zvečer med 20. in 21. uro na 

Radiu Ognjišče ter na uradnem Facebook profilu nadškofa Zoreta.  
 

http://cdp.nadskofija-maribor.si/
https://www.facebook.com/ljubljanskinadskof


8. obletnica 

 

 

 

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

NAJETI MAŠNI NAMENI, KI SO PREDVIDENI ZA MESEC APRIL IN MAJ, 

DARUJEM PO DATUMIH, KAKOR JE DOGOVORJENO Z DAROVALCEM 

SVETE MAŠE.  
 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO 

DUHOVNO MISEL DOMAČEGA ŢUPNIKA. 
 

Nebeški Oče, prosimo te za našo župnijo, 
da bi obhajanje svete evharistije, tvoje 

gostije, znali oblikovati s polnim 

notranjim sodelovanjem vseh vernikov. 

 

Nebeški Oče, daj prave odločnosti našim 

staršem, da bodo več časa namenili 
temeljnim duhovnim koristim  

svojih otrok. 

 

Dobri Oče, podpiraj poklicane, da bodo 
Kristusov klic vzeli resno in se dobro 

pripravili na svoje poslanstvo. 

 

Vabljeni k spremljanju nedeljske 

svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. 

 

Sveto mašo bom ob 10.00 sam 

daroval v zaprti ţupnijski cerkvi brez 
udeleţbe vernikov in brez 
somaševanja.  
Pridruţite se mi v duhu.  
 
V naši ţupniji bomo načeloma brali 

šmarnice za odrasle, od dne, ko bodo 

sproščeni varnostni ukrepi in bo 
moţno v cerkvi običajno redno 
zbiranje pri bogosluţju. 

 

NEDELJA 

3. velikonočna,  
Marija, Mati dobrega 

sveta; začetek tedna 
molitve za duhovne 

poklice 

26. 4. 

2020 

PONEDELJEK 
Cita, dekla, devica; dan 

upora proti okupatorju 

  27. 4. 

2020 

TOREK 
Peter Chanel, duhovnik, 

mučenec 

28. 4. 

2020 

SREDA 
Katarina Sienska, devica, 

cerkvena učiteljica 

29. 4. 

2020 

ČETRTEK 
Pij V., papeţ  

30. 4. 

2020 

PETEK 
Joţef Delavec –  

praznik dela, 1. petek 

1. 5. 

2020 

SOBOTA 
Anatazij, škof,  

cerkveni učit., 1. sobota 

2. 5. 

2020 

NEDELJA 

4. velikonočna,  
nedelja Dobrega 

Pastirja;  

sklep tedna molitve za 

duhovne poklice 

3. 5. 

2020 
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