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Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih 

Prvi dan tedna je Marija Magdalena zgodaj, ko je bila še tema, šla h grobu in 
videla, da je kamen od groba odvaljen. Tekla je torej in prišla k Simonu Petru in k 
drugemu učencu, ki ga je Jezus ljubil, in jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in 
ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta se torej odpravila in 
šla h grobu. Skupaj sta tekla, pa je oni drugi učenec prehitel Petra in prvi prišel h 
grobu. Sklonil se je in videl na tleh povoje – vendar ni vstopil. Tedaj je prišel 
Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da 
prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal med povoji, ampak posebej, zvit na 
drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je 
videl in veroval. Nista še namreč umela pisma, da mora vstati od mrtvih.  

Jn 20,1-9 

On je pravo Jagnje, 
ki je odvzelo grehe sveta. 
S svojo smrtjo je uničil našo smrt 
in nam s svojim vstajenjem obnovil življenje. 

Iz velikonočnega hvalospeva 

Veselje ob njegovem vstajenju, naj napolni srca vaša.  

sestre FMM in bratje kapucini 

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 

Dragi bratje in sestre! 

V času, ko hodimo od groba do groba, z enega vrta ovenelih vencev na drugega, tako 

pretresljivo zveni beseda angelov ob grobu: »Kaj iščete živega med mrtvimi?« (Lk 

24,5). Žal nas vsakdanjik preveč pogosto vodi k iskanju med mrtvimi. Hodimo od 

groba, se vedno globlje pogrezamo v obup in vijemo roke v žalovanju nad mrtvimi upi. 

Velika noč pa nas vabi, da od grobov odidemo k bratom in sestram. Bratom in sestram 

moramo sporočiti, da Živega ne moremo iskati med mrtvimi. Da je vstal in živi.  

Velikonočni kristjan ne hodi več h grobovom, ampak napoti svoj korak k bratom in 

sestram. S seboj nosi oznanilo vstajenja, oznanilo življenja in veselja. »On, ki so ga 

razpeli na les in umorili, je vstal in živi.« Aleluja. Veselimo in radujmo se! Aleluja. 

Vam, ki ste zaradi brezobzirnosti in sovražnosti ljudi skupaj s Kristusom zasmehovani, 

vam, ki ste v svojem trpljenju križani skupaj s Kristusom, vam, ki se vam je življenje 

stemnilo, tako da sonce ne daje več svetlobe in je luna otemnela, vam, ki ste pod 

bremeni in težo življenja skupaj s Kristusom položeni v grob, vsem vam želimo, da bi v 

Kristusovem vstajenju doživeli, kako se tistim, ki Boga ljubijo, razmaknejo vsa obzorja 

in se tudi sredi največje teme zasvita zora velikonočnega jutra. Vsem voščimo 

blagoslovljeno veliko noč.                                                                        

Vaši škofje 

Poročne jubileje – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke 
bomo obhajali na belo nedeljo, 12. aprila, pri maši ob 9.30.  

Sveta birma bo v nedeljo, 19. aprila ob 9.30. Birmovalec bo g. škof Stanislav 
Lipovšek. Devetdnevnico pred birmo bomo začeli v petek, 10. aprila ob 18. uri. 
Lepo vabljeni tudi starši in botri, vsi pa podprimo birmance z molitvijo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. april 

VELIKA NOČ 

Vincencij Ferer, duh. 

   700   vstajenjska procesija in sveta maša 
           †† starši Kač 

   930  za župljane in dobrotnike 
1800   † Stanislava Kunej 
1030   Tremerje: †† Vera in Alojz Sajovic 

PONEDELJEK, 6. april 

Ponedeljek v velikonočni 
osmini 

Irenej iz Srema, škof, muč. 

     800  † Ivanka Marinko (obl.) 
   930  †† starši Pustinek in Jazbec 
1800   †† Frančišek Kapelar, starši in brta Maks 
1030   Trem.: †† mama Marta in iz druž. Potočnik 
1600   Miklavž: †† Jerko in Ivanka Železnik 

TOREK, 7. april 
Gvido, opat 

     800  za zdravje in družinsko deblo 
1800  v čast Sv. Duhu v zahvalo in  priprošnjo 

SREDA, 8. april 
Maksim in Timotej, muč. 

     800  †† Jože Petovar in sorodniki 
1800   †† Vili in starši Rebov 

ČETRTEK, 9. april 
Maksim Aleksandrijski, škof  

     800   za zdravje 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 10. april 
Domen, škof, muč. 

     800  † Ivan Vampelj (obl.) 
1800   po namenu 

SOBOTA, 11. april 
Stanislav, škof, muč. 

     800  †† Nada in Marjan Belec 
1800   na čast sv. Jožefu 

NEDELJA, 12. april 

2. velikonočna, bela nedelja 

Zenon, škof 

     800  za župljane in dobrotnike  
   930  † Bogomir Kunc 
1800   † Marija Pristovšek 
1030   Tremerje: † Danica Draksler 
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