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Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,1-9) 

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je 
videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in 
k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz 
groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se 
odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi 
prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj 
je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so 
ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit 
na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; 
in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od 
mrtvih. 
 

 

 

Kristus je iz nebes prišel na zemljo zaradi trpečega človeka. 

Bil je odveden kakor jagnje in zaklan kakor ovca. 

On je jagnje, ki ni odprlo svojih ust pred morilci;  

bil je rojen iz Marije, lepe jagnjice, iztrgan iz črede  

in odgnan v zakol, proti večeru umorjen in ponoči pokopan. Na križu mu niso kosti 

strli, v zemlji ni razpadel,  

vstal je od mrtvih in človeka, ležečega globoko v grobu, dvignil v življenje. 

Iz Velikonočne homilije Melitona iz Sarde 

 

Blagoslovljene praznike in milosti polno Veliko noč   

bratje kapucini in sestre FMM 

 
 

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV  

»Gospod je vstal! Zares je vstal!« To 
je veselo sporočilo velikonočnega 
dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo 
ves postni čas. Ob tem sporočilu 
slišimo in izrekamo še druge vzklike: 
»Radujte in veselite se!«, »Odrešeni 
ste, aleluja!«, »Smrt in greh sta 
premagana, aleluja!«  

Morda se bo kdo od ljudi pri 
navedenih vzklikih vprašal: Kaj to 
pomeni? Zakaj je Jezus vstal od 
mrtvih? Česa sem pa jaz rešen? Kaj 
vse to praznovanje pomeni in kako 
konkretno to vstopa v moje življenje?  

Naše voščilo ob velikonočnih 
praznikih je hkrati molitev in prošnja k 
Svetemu Duhu za veselje in 
sprejemanje velikonočne skrivnosti. Na binkoštni dan so apostoli prejeli Svetega 
Duha, da so razumeli in v polnosti vstopili v skrivnost velike noči: Jezusove 
daritve in odrešenja. V skupnosti Cerkve so se ljudje veselili, se dali krstiti, 
oznanjali Jezusovo vstajenje in živeli novo življenje; življenje prenovljenih ljudi, 
življenje velikonočnega kristjana.  

Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad lastnim krstom: 
nad tem, da smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti in 
vstajenja člani Cerkve, udje Kristusovega skrivnostnega 
telesa. Vabimo vas tudi k veselju nad zaupanim 
poslanstvom, ki nam ga izroča vstali Jezus: poslanstvom 
v krščanskem občestvu, župniji, redovni ali drugi 
skupnosti, družini, narodu, človeštvu … V hvaležnosti se 
veselimo, da smemo sodelovati z vstalim Gospodom in 
služiti s svojim delom, z molitvijo in darovanim trpljenjem.  

Zato voščimo vsem duhovnikom, redovnikom in 
redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, posebej bolnim in trpečim, da bi 
bili odprti Svetemu Duhu za prejem oznanila; da bi vaša srca napolnilo veselje 
zaradi odrešenja; da bi to skrivnost sprejeli kot neizmeren dar; da bi vstali Jezus 
vstopil v vaš vsakdanjik in vse medsebojne odnose; da bi to veselo novico 
posredovali še drugim ljudem!  

Vaši škofje 

 



 

 

BLAGOSLOV JEDIL PRI VELIKONOČNI MIZI 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51) 

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje.  
Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli.  
To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre.  
Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes.  
Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj.  
Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. 

Molimo.  

Nebeški Oče, blago+slovi ta jedila.  
Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo,  
da bomo vedno bolj čutili lakoto po duhovni hrani  
in jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. 
Po Kristusu, našem Gospodu.  
Amen 

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 dnem utrdi v tem velikonočnem 
razpoloženju. 

Velikonočni ponedeljek, 2. april - Svete maše bodo v župnijski cerkvi ob 8h, 930 

in 18h ter na svetem Miklavžu ob 16h. 

Prvi petek in sobota: V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V četrtek 
vabljeni k molitvi in maši za nove duhovne poklice, v petek k češčenju Jezusovega 
Srca ter v soboto k molitvi za svetost duhovnikov.  

Poročne jubileje: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke bomo 
obhajali na belo nedeljo, 8. 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. 

Čiščenje cerkva - Hvala vsem, ki ste v marcu skrbeli za lepoto naših cerkva. V 
aprilu je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica.  

Zahvala - Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli pomagali v pripravah in poteku 
obredov Velikega tedna in Velike noči: vsem ki ste poskrbeli za čiščenje  in 
okrasitev cerkva, bralcem, pevcem, organistom, pomočnikom, ministrantom, 
skavtom. Prav tako Bog povrni za vse darove za cerkev in samostan.  

Jezus je premagal smrt tudi zato, da bi jaz premagal vse tiste temne plati mojega 

groba, ki mi onemogočajo spregledati resnično stanje - moje in mojega bližnjega. 

 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. april 

VELIKA NOČ 

Agapa in Irena, mučenki 

   700   vstajenjska procesija in nato  sveta maša 
           †† Stanko in Marija Kač 
            za s. Grazyno 
            za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Mihaela Kuralt (gr. 1) 
1800   †† Jožica, Ernest in Matildica Rahle 
1100   Tremerje: †† Jože in starši Bezgovšek 

PONEDELJEK, 2. april 
Ponedeljek v velikonočni 

osmini 
Frančišek Paolski, pušč. 

   800  † Marija Berger 
   930  † Mihaela Kuralt (gr. 2) 
1800  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kamšakovi 
1600   Sv. Miklavž: †† Jerko in Ivanka Železnik 

TOREK, 3. april 
Rihard, škof 

   800  v zahvalo za vse milosti 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 3) 
1800  † Marija Berger (30. dan) 

SREDA, 4. april 
Izidor Seviljski, škof 

   800  † Franc Smole 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 4) 
1800   po namenu 

ČETRTEK, 5. april 
Vincencij Ferrer, duhovnik 

   800  † Mihaela Kuralt (gr. 5) 
1800  † Robert Pernat (30. dan) 

PETEK, 6. april 
Irenej iz Srema, škof, muč. 

   800  † br. Robert Podgoršek 
1800  † Mihaela Kuralt (gr. 6) 

SOBOTA, 7. april 
Janez Krstnik de la Salle, d. 

   800  †† starši Vodopivec 
   800  † Mihaela Kuralt (gr. 7) 
1800  †† Marjeta in Jože Krulec, starši Gajšek  
               in Stanislava 

NEDELJA, 8. april 
2. velikonočna,  
Bela nedelja, 

Nedelja Bož. usmiljenja 

Maksim in Timotej, muč. 

   800   †† Anica Stoklas (30. dan) 
  800  † Mihaela Kuralt (gr. 8) 
            za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Franci Hajnšek 
1800   †† Vili Rebov in starši 
1100   Tremerje: †† iz družine Rutar 

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


