4. 4. 2021

1. berilo: Apd 10,34a.37-43; Psalm: Ps 118; 2. berilo: Kol 3,1-4 ali Kor 5.6b-8;
Evangelij: Jn 20,1-9

VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE
Vstajenje nam prinaša novo življenje
V nedeljo zgodaj zjutraj so ţenske z dišavami odšle h grobu, da bi se še zadnjič
poklonile Jezusu. Učenci so mislili, da se je vse
končalo s tragedijo. Niso bili pripravljeni videti
praznega groba ter slišati angelovega sporočila o
Jezusovem vstajenju in povabila, da bi to verovali
(Mr 16,6-7).
Nenavadno je, da so bile ţenske in ne apostoli tisti,
ki so bile prve priče praznega groba in vstalega
Gospoda. Vstali Kristus je tako vrnil ţenskam
njihovo dostojanstvo, ki so ga izgubile s prvim
grehom. Kakor se je prej vedno govorilo, da so
ţenske krive za padec moškega, tako naj bi se sedaj vedno govorilo, kako so bile
prav ţenske tiste, ki so prve sprejele čudovito vest o vstajenju in jo prinesle
moškim. Vsa Cerkev je povabljena, da odkriva dostojanstvo ţensk in izvoljenost,
ki so je bile deleţne po vstalem Kristusu in so je še vedno.
Odvaljen kamen je bilo prvo znamenje Jezusovega vstajenja. Tako velik kamen
nikakor ni mogel odvaliti samo en človek. Poleg tega pa je bil grob zastraţen z
rimskimi vojaki.
Pomembno je dejstvo, da so se učenci morali najprej soočiti s praznim grobom,
preden so lahko sprejeli Jezusovo napoved, da bo umrl za naše grehe in potem
vstal od mrtvih. Niso verjeli, dokler niso videli praznega groba.
Cerkveni oče Beda pojasnjuje, zakaj se je vstali Gospod postopoma razkrival
učencem: »Naš odrešenik je razodel slavo svojega vstajenja svojim učencem
postopoma in v daljšem časovnem obdobju tudi zato, ker je bil to tako velik
čudeţ, ki ga šibka srca smrtnikov niso mogla dojeti vsega naenkrat. Tistim, ki so

prišli prvi h grobnici, tako ţenskam, ki so ga goreče ljubile, kot tudi moškim je
najprej pokazal kamen, ki je bil odvaljen. Ker njegovega telesa ni bilo več, jim je
pokazal povoje, v katere je bil povit. In ţenskam, ki so ga vneto iskale in bile
zmedene glede tega, kar so slišale, je z videnjem angelov pokazal dokaze, da je
res vstal od mrtvih.«
Eno je gotovo, če Jezus ne bi vstal od mrtvih in se ne bi prikazal svojim
učencem, bi njegovo ţivljenje in delo potonilo v pozabo. Samo to je moglo tako
zelo spremeniti ţalostne in obupane moške in ţenske. Samo to lahko tudi
spremeni nas, da lahko ţivimo evangelij in postanemo njegove priče.
Resničnost vstajenja je srčika krščanske vere. V to moremo vstopiti le po Svetem
Duhu, ki je prvi dar vstalega Kristusa. Le z njim moremo dojeti skrivnost
njegovega vstajenja, njegov pomen za naše vsakdanje ţivljenje in večno
ţivljenje. Po njem vstali Gospod daje »oči vere«, da ga lahko vidimo in
spoznamo njegovo navzočnost v našem ţivljenju ter v drugih in v Cerkvi, ki je
njegovo telo. Po njem smo deleţni njegove zmage nad grehom, zlom in smrtjo
ter novega ţivljenja v njem. Po njem smo deleţni tudi njegovega neizmernega
vstajenjskega veselja, ki ne mine, temveč nas vedno in osvetljuje z upanjem in
zaupanjem tudi v najtemnejših trenutkih našega ţivljenja.
Gospod, hvala, da mi kažeš, kako pomembno je zaupati do konca,
da lahko potem pride svež zrak, svetloba, nov pogled, nov dih,
nove misli in s tem nove besede in nova dejanja.
Hvala, da lahko črpam iz tvoje ljubezni, Kristus, moj Odrešenik, moj Ljubljeni.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 2021
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.
Velikonočno sveto mašo bom daroval sam v zaprti ţupnijski cerkvi brez
udeleţbe vernikov in brez somaševanja. Pridruţite se mi v duhu.

Ob 8.00 bo zvonjenje z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje
velikonočnega praznika.
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.
Spremljajte prenose:
 Ob 10.00 – sv. maša iz mariborske stolnice (TV SLO 1)
 Ob 10.00 – sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS)
 Ob 11.10 – kratek film o sv. Frančišku (TV SLO 1)
 Ob 11.20 – oddaja Obzorja duha (TV SLO 1)
 Ob 11.55 – blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV SLO 1)
 Ob 12.00 – blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV
EXODUS)
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.
Tudi letos tako kot lani zaradi epidemije tradicionalni obiski na ta dan odpadejo
in jih lahko nadomestimo s klicem ali prazničnim sporočilom.

OBVESTILA
Organiziramo SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETEGA
PRVEGA OBHAJILA (2020–2021). Srečanji za prvoobhajanke in
prvoobhajance, starše in botre, ki ga pripravlja g. Peter Pučnik, SDB bosta v
sredo, 14. 4. 2021, in v sredo, 21. 4. 2021. Prosimo druţine prvoobhajank in
prvoobhajancev, da se resno vključijo v to duhovno pripravo. Natančnejše
informacije sledijo.

9. obletnica

SVETE MAŠE DARUJEM PO SPREJETIH NAMENIH IZKLJUČNO ZASEBNO, BREZ
PRISOTNOSTI VERNIKOV.
ŢUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV.
VEROUK ZA VSE RAZREDE POTEKA NA DALJAVO.
NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL
DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV.
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Praznik Jezusovega
vstajenja
PONEDELJEK

Želimo vam blagoslovljene,
zdrave in milosti polne

VELIKONOČNI
Vincencij Ferrer,
duhovnik

TOREK

Irenej iz Srema, škof,
mučenec

velikonočne praznike.

SREDA

Naj nas vse župljane vstali Kristus

Janez Krstnik de la Salle,
duhovnik, redovni
ustanovitelj

poživlja in opogumlja
za življenje v prihodnosti.
Željam se pridružujejo tudi vsi
duhovniki, ki prihajajo skozi vse leto
v našo župnijo v pastoralno pomoč,
posebno sobratje lazaristi iz Dobove.

ČETRTEK
Maksim in Timotej,
mučenca

PETEK
Maksim Aleksandrijski,
škof

SOBOTA

Domnij (Domen), škof,
mučenec
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2. velikonočna,
11. 4.
bela nedelja,
nedelja Božjega
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usmiljenja;
Stanislav, škof, mučenec
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