
  

1. berilo: Iz 50,4-7; Psalm: Ps 22; 2. berilo: Flp 2,6-11; Evangelij: Lk 22,14-23,56 

 

VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE 

 
Veliko noč radostno praznujemo! 

Evangelij veselja – Kristusa vstalega slavimo. 

Ljudje Adamovega greha smo odrešeni. 
Iskreno se tega veselimo! 

Koprnimo po neskončni sreči, 
Aleluja, aleluja, pojemo zdaj vsi. 

 
Naj na svetu zavlada mir! 

Otroci Božji smo, bratje in sestre, 

Človeštvo naj se tega ob Zveličarju zave! 
 

 

 

 

 

 

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 
duhovniki (g. Matej Užmah, CM, g. Roman Travar, CM, g. Rok 
Žlender, CM, g. Gorazd Bastašič in g. Matej Jakopič), ki prihajajo 

v našo župnijo v pastoralno pomoč. 
 

Sinodalni dan za Župnijo Brežice 

bo v nedeljo, 8. maja 2022. 

 

17. 4. 2022 



 

Vonj vstajenja prežema vse in prinaša upanje 

 
Marija Magdalena je tekla k tistim, ki so z njo delili ljubezen 

do Jezusa in trpljenje zaradi njegove krute smrti. Obrnila se 

je nanje, ki niso pobegnili kot drugi učenci, in so ostali v 
medsebojnem odnosu (Jn 19,15.26-27). Z njimi je želela 
deliti to zadnjo bolečino, ki jo je povzročila zloraba mrtvega 
telesa. Petra, »drugega« (»ljubljenega učenca«) in Marijo 
Magdaleno je zaznamovala posebna ljubezen do Jezusa in prav ta jih je tudi 

povezala, da so bili sposobni čutiti prisotnost ljubljene osebe.  
 

Peter in drugi učenec sta tekla, toda slednji je prehitel Petra ... vendar ni vstopil. 
Dejstvo, da se je »drugi učenec« ustavil, je več kot le gesta vljudnosti ali 
spoštovanja do starejšega. Je tiho priznanje, da je imel Peter v apostolski skupini 
prednostno mesto, čeprav to ni poudarjeno. Gre torej za znamenje občestva in 
njegovega pomena v veri v vstajenje.  

 

Peter, ki je prečkal vhod v grob, je odkril dokaz, da ni prišlo do kraje telesa: 
noben tat ne bi izgubljal časa, da bi razgrnil telo, urejeno zložil prte in nato 
posebej zvil prtiček. To bi bilo tudi zelo težko izvesti, ker so olja, s katerimi je 

bilo telo maziljeno (zlasti mira), delovala kot lepilo, zaradi česar so se krpe 
popolnoma in trdno prilepile na telo, skoraj tako kot pri mumijah. Poleg tega je 

bil prtiček posebej zvit. V grobu je bilo vse v redu, čeprav Jezusovega telesa ni 
bilo tam. Peter je lahko vse to dobro videl, saj je bil že dan.  
Anonimni učenec zagotovo ni videl ničesar drugega kot to, kar je opazil Peter. 
Morda si je videno razlagal drugače zaradi posebnega odnosa ljubezni, ki ga je 
imel z Jezusom. V vsakem primeru je bila njegova vera še vedno začetna, tako 
zelo, da ni našel načina, kako bi to izkušnjo delil z Marijo ali Petrom ali katerim 
od drugih učencev.  
Za četrtega evangelista je dvojina "videti in verjeti" povsem smiselna in se 
nanaša izključno na vero v vstajenje (Jn 20,29), saj je bilo nemogoče v to 
resnično verjeti, preden je Gospod umrl in vstal (Jn 14,25-26; 16,12-15). Dvojno 

videnje-vera razkriva, da je bilo mogoče sprejeti vero v vstajenje zaradi tega, kar 
so videli (Jn 21,7). Tudi tistim, ki so živeli blizu Jezusa, je bilo težko verovati 
vanj. Tako so bila zanje, kot so tudi za nas, edina vrata, ki nam omogočajo 
prestopiti prag pristne vere, razumevanje Svetega pisma (Lk 24,26-27; 1 Kor 

15,34; Apd 2,27-31) v luči dogodkov vstajenja.  
 

Nekaj je gotovo: če Jezus ne bi vstal od mrtvih in se prikazal svojim učencem, ne 
bi nikoli slišali zanj. Nič drugega ne bi moglo spremeniti žalostnih in obupanih 
moških in žensk v ljudi, ki žarijo od veselja in poguma. Resničnost vstajenja je 



osrednje dejstvo krščanske vere. Po daru Svetega Duha so nam podarjene »oči 
vere«, da bi lahko spoznali vstalega Jezusa Kristusa in moč njegovega vstajenja 
sredi našega vsakdanjega življenja, v naših »Galilejah« (Mr 16,7). Največje 
veselje, ki ga lahko doživimo, je prav v tem, da srečamo živega vstalega Kristusa 
ter ga osebno spoznamo in sprejmemo za svojega Gospoda in Odrešenika. 

 

Hvala ti, moj Odrešenik, da prvi narediš korak k meni, ko se meni še zdi, da je nekaj 
mrtvo. Ti spremeniš, osvobodiš, obudiš, kar ima za živeti. Slava ti! Zaradi tebe lahko 
hodim, celo tečem. Zaradi tebe lahko kaj spremenim v življenju. Zaradi tebe imam 

moč, da storim, kar si niti sanjati ne upam! Ne, ne zaradi tebe – s Teboj! Vstali! Ti si 

moj Odrešenik, Ljubezen, ki me napolnjuješ z veseljem in pogumom ter me vodiš.  
Ti prežemaš moje življenje z vonjem večnega življenja. 

 

OBVESTILA 

 

Velika noč, 17. 4. 2022, je največji krščanski praznik - praznik življenja in 
krščanskega upanja. Kristus je vstal od mrtvih, zato vabimo zjutraj ob 6h k 

vstajenju, vstajenjski procesiji in sveti maši. Vabljeni tudi k sveti maši ob 8., 10. ali 
zvečer ob 19. uri. 
 

Velikonočni ponedeljek, 18. 4. 2022, je drugi praznični dan in 
so svete maše po nedeljskem razporedu, hkrati je državni 
praznik. Dan, ko se gre v Emavs, učenca spoznata Gospoda po 
lomljenju kruha.   

Ob 15. uri bo farni cerkvi v Dobovi tradicionalni velikonočni koncert. 
 

Za velikonočne praznike sta v pastoralno pomoč dva duhovnika, in sicer g. 

Gorazd Bastašić in g. Matej Jakopič, vojaški vikar v SV. 
 

Rožni venec molimo v cerkvi od ponedeljka do četrtka ob 18.30 pred 

večerno sveto mašo. Pridruži se nam vsaj enkrat v tednu ali v mesecu. Z 
molitvijo rastemo na poti svetosti. 

 
Karitas pomoč Ukrajini Zahvaljujemo se za vsak vaš dar, ki ga lahko prispevate na 
Slovenska Karitas, Kristanova ul. 1, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0214 0001 555 761, 

sklic: SI 00 870, namen: pomoč Ukrajini. Prispevek v višini 5 EUR je mogoče 
posredovati s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919. Ob torkih od 9. do 12. ure in 

ob sredah od 15. do 16. ure v prostorih Župnijske Karitas v Slomškovem domu v 

Brežicah zbiramo: suho ali trajno ter dobro zapakirana osnovna živila, ki ne 
potrebujejo hlajenja, higienske pripomočke, higienske robčke in plenice, vodo v 

plastenkah. 

 



                                          
10. obletnica 

 

 

NEDELJA 

VELIKA NOČ 

Praznik Jezusovega 

vstajenja   

 

 

17. 4. 

2022 

Ob 6.00 

Ob 8.00 

Ob 10.00 

Ob 19.00 

vstajenjska procesija, sv. maša za farane  
za † Vero, Štefko in Ivana Godler 
za † Kostevc Franca (obl.) 

za † Trefalt Rozalijo in Jožeta, Anico Zorko iz 
Bukoška ter Darinko Podvinski 

PONEDELJEK 
Velikonočni; 

 

Evzebij, škof 

18. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za † Martina (obl.), starše, 3 svake Predanič, vse † 

Predaničeve in vse trpeče ter pozabljene duše v 
vicah 

za †  starše Ano in Jožeta ter brata Jožeta 

Volčanšek 

za † Pavlo Vegelj (obl.), Johana Vegel, Martina 

Škofljanca in sorodnike 

TOREK 
Leon IX.,  

papež 

19. 4. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00  

v dober namen in zdravo pamet 

za dušno in telesno zdravje, za †  Jožefo Novak 
(obl.) 

SREDA 
Teotim (Teo),  

misijonar, škof 

   20. 4. 

2022 

Ob 8.00 

Ob 19.00 

za dobrotnike Slomškovega doma 

za †  Barico (obl.) in Jožeta Škofljanca, za † Fani 

(obl.) in Andreja Hribar, za † Zvonka Škofljanca, 
Reziko Kovačič in po namenu 

ČETRTEK 
Anzelm, škof,  

cerkveni učitelj 

   21. 4. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

po namenu za zdravo pamet 

za † Ano-Marijo Vimpolšek (8. obl.), Josipa 
Vimpolška, † starše Bratanič in sina Franca 

PETEK 
 Hugo,  

škof v Grenoblu 

 

22. 4. 

2022 

Ob 8. 00 

Ob 19.00 

za trdnost vere in edinost v Cerkvi 

za † Stanislava Kuneja (7. dan) 
molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo župnije 

SOBOTA 
Jurij, mučenec,  

zavetnik Ljubljane 

 

23. 4. 

2022 

Ob 8. 00 

 

Ob 19.00 

za † očeta Jožeta Sušina (60. obl.) in ostale 
sorodnike 

za † Albino Lašič (nam. cv.) 

NEDELJA 

2. velikonočna, bela 
nedelja, nedelja  

Božjega usmiljenja 

Fidelis iz Sigmaringena, 

duhovnik, mučenec   

 

 

24. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

Ob 15.uri  

 

Ob 19.00 

za † Veble Zinko (obl.), Ažbé Zdenko in starše 
Žerjav 

za † Avšič Poldeta (ob 90. obletnici rojstva) 
v Šentlenartu za † Ano in Karla Novak, družino 
Novak-Gerjevič in Ivana Žerjav 

za † Franca in Ano Bratanič ter Marjana Horžena 

 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po 
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  
 
Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice;  
GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si                                                           Župnijska Karitas: 041-754-877 

http://www.zupnija-brezice.si/

