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VELIKA NOČ 
 

Za vse, ki se tretji dan po velikem petku zberemo ob odprtem in 

praznem Kristusovem grobu ter prepevamo trikratno velikonočno 

alelujo z vedno višjim in močnejšim glasom, je Kristusovo vstajenje 

dogodek, ki nas osvobaja in velika noč je praznik našega odrešenja. 

Na veliki petek zremo Kristusa v nemoči, kot poraženca in na križ 

pribitega. Na veliko noč pa je pred nami kot zmagovalec nad 

hudobijo in sovraštvom, nad grehom, še več: nad smrtjo. Poslednja 

zmaga je vedno njegova. Z njo nas osvobaja strahu pred ničem, 

nesmislom ali praznino življenja; osvobaja nas za novo življenje. 

Za vse, ki verujemo, kar obhajamo in slavimo, je velika noč 'Kristusov danes'. To 

pomeni, da ne gre le za spomin na dogodek pred dva tisoč leti, marveč za dogajanje, 

ki se uresničuje danes, med nami in v nas. Vstali Kristus je naš 'danes' in naš 'jutri', 

naš začetek in konec, naše vse. Zato je velika noč praznik naše vere v Kristusa, ki 

med nami in z nami živi. 

Za nas, ki imamo v Kristusovem vstajenju zagotovilo svojega vstajenja in večnega 

življenja, je velika noč praznik upanja. Naš Bog ni oddaljeni Bog, je z nami tudi v 

smrti. V njegovi roki je naša usoda, v Kristusovi smrti je smrt naše smrti in v 

njegovem vstajenju je naše vstajenje. Naš cilj ni veliki petek s štirinajsto postajo 

križevega pota, marveč velika noč z vstajenjem v novo življenje. 

Končno je za nas velika noč dogodek, ki nas obvezuje, da smo vedno in povsod 

velikonočne priče, s Kristusovim vstajenjem zaznamovani pričevalci, oznanjevalci 

in nosilci sporočila, da je naše sedanje življenje delavnik za večno nedeljo. Vsem 

Vam, dragi bratje in sestre, voščimo blagoslovljene velikonočne praznike! 

bratje kapucini  

GOSPOD me ljubi, GOSPOD me išče danes. 
 

Zanj nobeno brezno ni pretemno niti pregloboko. 
Prišel je prav do mojega groba in me kliče po imenu.  
Razvezuje vezi mojega greha in odpira stare spone.  

Čutim zrak in diham s polnimi pljuči, živim in plešem v svobodo. 
Pojem z Njim in vsem stvarstvom ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA… 

 

ODREŠENIK me vodi ven iz groba mojega greha, na svetlobo,  
da bi za vedno bival z NJIM. »Veruješ v to? « 

Vsem želimo vesele in blagoslovljene Velikonočne praznike. 

hvaležne sestre frančiškanke Marijine misijonarke 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,1-9)  
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. 
 
Noč je velika - Velikonočno voščilo slovenskih škofov 
Dobro je, da je velika noč spomladi, saj nam tako še narava pomaga krepiti vero 
v vstajanje in v življenje. Mrtva narava se prebuja, vstaja od mrtvih. Sveto pismo 
pravi, da je tudi Jezus vstal od mrtvih. Še več. Cerkev uči in kristjani verujemo, 
da bo tudi človek vstal k novemu, večnemu življenju. 
Na veliko noč beremo v prvem berilu odlomek Petrovega govora, v katerem 
apostol pravi: »Veste o Jezusu iz Nazareta …« (Apd 10,38). Peter je poslušalce 
spomnil na to, kar so že vedeli, pa vendar niso verovali, niso živeli v skladu s tem 
védenjem. Oznanil jim je Jezusa iz Nazareta, ki je delal velika znamenja, ki je 
umrl, a tudi vstal od mrtvih (prim. Apd 10, 34-43). To je bilo Petrovo pričevanje. 
To je bilo njegovo prepričanje, da nekaj vedeti o Jezusu pomeni predvsem 
verovati v njegovo vstajenje od mrtvih. To je bilo Petrovo zagotovilo, da lahko 
svojo vero v Jezusovo vstajenje naslonim na priče. Mi danes nimamo le prvotnih 
prič, tistih, ki so se o veliki noči srečali z Jezusom. Mi imamo še druge priče. To 
so predvsem svetniki, ki jih je »velika množica« (Raz 7,9). 
»Veste o Jezusu …« Škofje in duhovniki vsako nedeljo govorimo o njem, pa še 
med tednom ob različnih priložnostih, verni in neverni pa poslušate naše 
oznanilo. A vedeti še ne pomeni verovati in živeti. 
O veliki noči obnavljamo svojo vero v Jezusovo in naše vstajenje. Vero v 
vstajenje in večno življenje krepimo in izpovedujemo, ko redno in zavzeto 
opravljamo svoje dolžnosti, ko lepo pripravimo in obhajamo velikonočna in vsa 
druga bogoslužja, ko smo pri vsem svojem delu zazrti tja čez, v tisto, česar »oko 
ni videlo, uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo« (1 Kor 2,9), ko 
potujemo s tistimi, v katerih prepoznavamo vzornike in priprošnjike. 
Apostol Peter je vedel o Jezusu tisto bistveno, ker se je z njim srečeval tri leta. 
Več je vedel o Jezusu na véliki petek, ko ga je po zatajitvi Jezus pogledal in se ga 
usmilil. Še več je vedel po veliki noči ob srečanjih z vstalim Jezusom. A največ je 



 

 

Peter vedel o Jezusu takrat, ko je v Rimu pretrpel mučeniško smrt in se z 
Jezusom srečal iz obličja v obličje. In Peter zdaj ve vse o Jezusu. Ker je pri Njem 
in ga gleda »iz obličja v obličje«. 
O veliki noči delajmo korake v to smer. Tudi če se opotekamo, omahujemo, 
padamo, nas vstali Jezus spremlja in krepi. On, ki tako razlaga Božjo besedo, da 
postaja naše srce goreče. On, ki dan za dnem pred našimi očmi blagoslavlja in 
lomi kruh ter nam daje sebe v hrano. Temelj temu dogajanju je Jezus postavil na 
veliko noč s svojim vstajenjem od mrtvih. Zato je noč velika, ker iz nje klije tudi 

za nas novo, večno življenje. 
Slovenski škofje želimo velikonočno upanje v večno 
življenje in zato tudi veselje vsem duhovnikom, 
redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in 
po svetu, še posebej pa vsem bolnim in trpečim. 

 Vaši škofje 

Velikonočna osmina 
Velika noč ni praznik, s katerim bi 'opravili' kar v enem dnevu, tako bogato 
vsebino ima, da ga razširimo še na naslednje dni. Pravzaprav bodo vsa naša 
praznovanja in vse naše življenje nosilo pečat velikonočnega dogodka. Naj nas 
srečanje z vstalim Kristusom v tem dnevu 
utrdi v velikonočnem razpoloženju. 

Velikonočni ponedeljek, 17. april 
Svete maše bodo v župnijski cerkvi ob 
8.00, 9.30 in 18.00 v Tremerjah ob 11.00 

in pri svetem Miklavžu ob 16. uri. 
 

V cerkev je možen dostop z invalidskimi vozički 

Vaš dar ob blagoslovih velikonočnih jedil in nabirke ob prazniku bodo 
namenjene za dokončanje obnove naše župnijske cerkve in se zanj lepo 
zahvaljujemo. Dar za obnovo lahko oddate tudi v župnijski pisarni ali nakažete 
na TRR: SI56 0510 0801 5402 525 pri Abanki, za Župnijo Celje – Sv. Cecilija 

Zahvala – Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli pomagali v pripravah in poteku 
obredov Velikega tedna in Velike noči: bralcem, pevcem, organistom, 
pomočnikom, ministrantom, skavtom, vsem, ki ste čisti in krasili cerkev ... Prav 
tako Bog povrni vsem, ki ste darovali za obnovo cerkve in za darove samostanu.  

Poročne jubileje: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke 
bomo v naši župniji obhajali na belo nedeljo, 23. aprila, pri maši 
ob 9.30. Vse jubilante, ki letos praznujete eno od omenjenih 
obletnic, lepo vabimo k naši skupni slovesnosti.   

Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. Skupina Mož sv. Jožefa - V 
sredo, 19. 4. 2017 imamo srečanje skupine mož sv. Jožefa. Vabljeni vsi fantje in 
možje od 18. leta dalje. Skupina je namenjena poglabljanju naše duhovnosti, 
tako da ob izbranih temah skupaj razmišljamo o našem poslanstvu in si delimo 
dragocene življenjske izkušnje.  

Predstavitev izkušnje iz Etiopije – Blaž Jesenek in Blaž Boršič bosta v petek,  
21. 4. 2017 ob 19. uri v veroučni učilnici predstavila svojo izkušnjo. Vabljeni!  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 16. april 

VELIKA NOČ 

Vincencij Ferer, duh. 

   700   vstajenjska procesija nato  sveta maša 
           †† iz družin Ljubek in Narat 
            za župljane in dobrotnike 

   930  †† Lidija Hriberšek in Rozalija Tratnik 
1800   za Albino Cunder 
1100   Tremerje: †† Vera in Alojz Sajovic 
                              ter Neža Cvetrežnik 

PONEDELJEK, 17. april 

Ponedeljek v velikonočni 
osmini – d.p.d. 

Robert, opat 

  800   †† starši Pustinek in Jazbec  
          ter Ivica Rajtmajer 
  930   † Peter Čremožnik 
1800 †† Jože in Marija Pristovšek 
1100  Tremerje:  † Marta Vrečar 
1600  Sv. Miklavž: † Franci Plajnšek 

TOREK, 18. april 
Evzebij, škof 

     800  †† starši, sorodniki in Franc Smole 
 1800 † Rolando Poček 

SREDA, 19. april 
Leon IX., papež 

   800  † p. Mirko Silvester 
1800  †† starši Haložan 

ČETRTEK, 20. april 
Teotim, škof  

   800  v zahvalo Mariji 
1800  †† starši Haložan 

PETEK, 21. april 
Anzelm, škof, c. uč. 

   800  † Amalija Toplišek 
1800  za nerojene otroke 

SOBOTA, 22. april 
Hugo, škof 

   800  †† starši Belec 
1800  †† Ivan, Veronika in Ivanka Novak  
           ter sorodniki 

NEDELJA, 23. april 
2. velikonočna, bela nedelja 
Nedelja Božjega usmiljenja 

Jurij, mučenec 

   800   †† starši Povalej 
   930  †† Bregar in Sehur 
1800   † Stanislav Kranjc (30. dan) 
1100   Tremerje: †† Marija in Ciril Hriberšek 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804  


