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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.                                                                Janezov evangelij 20,1-9 

Gospodovo trpljenje in vstajenje 
– dar Božjega Usmiljenja! 

Bogu hvala! Aleluja! 
Kajti Gospod je resnično vstal, 

On ki je naše vstajenje in življenje! 
Želimo vam blagoslovljeno veliko noč 
in obilo Božjega blagoslova in varstva. 

bratje kapucin in sestre FMM 

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 2016  

Velika noč je praznik dokončne zmage življenja. To je uresničitev sanj o večnem 

življenju, ki se pojavljajo v vsakem človeškem srcu. Pa ne le zato, ker prazniki pri nas 

sovpadajo s prebujanjem narave, ampak zaradi Kristusove smrti in vstajenja.  

Velika noč je praznik nezaslišane zmage. Božje Jagnje se je v tej zmagi pokazalo 

močnejše od človeških volkov, Božja luč močnejša od teme in človeške zaslepljenosti, 

svetost Božjega Sina in sina človekovega močnejša kot vsi grehi sveta, življenje se je 

izkazalo za močnejše od smrti, ljubezen je le na videz šibkejša od hudobije, resnica je 

močnejša od vsake laži in zunanje moči.  

Velikonočne praznike v letu usmiljenja doživljamo na poseben način, kot razodetje 

neskončne Božje ljubezni in usmiljenja do človeške grešnosti in slabosti. Božji Sin se je 

ponižal, stopil v temo, raztrgal naše vezi in nas rešil greha ter nam podaril dar odpuščanja 

grehov v spovedi. Pri tem pa pokazal veliko usmiljenje do šibke vere in strahopetnosti 

apostolov.  

Tudi nas Jezus v tem letu vabi, naj vstopimo skozi njegovo prebodeno stran, ki so edina 

nova odprta sveta vrata, kjer lahko najdemo spravo, polnost življenja, notranji mir in 

veselje.  

Slovenski škofje želimo velikonočni mir in veselje vsem duhovnikom, redovnikom in 

redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, še posebej pa vsem bolnim in 

preizkušenim.  

Vaši škofje 

Na belo nedeljo, 3. aprila bomo obhajali poročne jubileje. Vse jubilante lepo 
vabimo k naši skupni slovesnosti. Prosimo, da se prijavite v župnijski pisarni. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. marec 

VELIKA NOČ 

Peregrin, redovnik 

  700   vstajenjska procesija in sveta maša 

                †† iz družine Ljubek in Narat 
   930  †† Kunstek in Klezin 
1800  † Janko Štrukelj 

1100   Tremerje: †† iz družine Strnad in Vrečar 
                                    ter brat Ferdo 

PONEDELJEK, 28. marec 

Ponedeljek v velikonočni 
osmini – d.p.d. 

Vojan (Bojan), knez 

  800   † Marija Klep 
  930   † Marija Pristovšek (obl.) 
1800  po namenu 
1100  Tremerje:  po namenu 
1600  Sv. Miklavž: †† Jerko in Ivanka Železnik 

TOREK, 29. marec 
Bertold, red. ustanovitelj 

     800   za vse žrtve povojnih pobojev 
1800    po namenu 

SREDA, 30. marec 
Janez Klinak, opat  

     800  † Ivan Albert Fabjan 
1800  po namenu 

ČETRTEK, 31. marec 
Gvido, opat 

     800  po namenu 
1800  † Justina Kragolnik 

PETEK, 1. april 
Agapa in Irena, muč. - prvi 

     800  po namenu 
1800  † Janko Štrukelj 

SOBOTA, 2. april 
Frančišek Paolski, red. ustan. 

     800  † Otilija Jug (8. dan) 
1800  † Ivana Kastelic 

NEDELJA, 3. april 

2. velikonočna, bela nedelja,  
nedelja Božjega usmiljenja 

Peregrin, redovnik 

     800  †† Jože in Marjeta Krulec ter starši Gajšek 
   930  zakonski jubilanti 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† Vinko Doberšek  
                                    in Alojz Zupanc 
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