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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. 

Gospod je vstal iz groba, 
naše upanje, naša moč! 

Pojmo hvalo Gospodu Najvišjemu! 
bratje kapucini in sestre FMM 

 
VELIKONOČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV  

»Vstal sem in sem še naprej z vami!«  Kristus je vstal, da nam podari življenje in gre z 

nami v življenje. Če smo na veliki petek zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca, na 

velikonočno jutro On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga prinaša veselje 

in upanje. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in osmišlja našo življenjsko pot.  

Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred več kot dva tisoč let, 

ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali Gospod nam zagotavlja: »Vstal sem in 

sem še naprej z vami!«  

Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog. 

Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremljevalec, sopotnik 

in brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja in smrti. Naša 
življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem. Njegovo vstajenje je zagotovilo 

našega vstajenja in večnega življenja.  

V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri XIV. postaji, ko Jezusa položijo 

v grob, ampak s tako imenovano XV. postajo, z Jezusovim vstajenjem na velikonočno 

jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonočne priče. Vsak 

izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede meni in tebi: »Vstal sem in 

sem še naprej z vami!«  

Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bogat tok pričevalcev in današnjemu človeku 

prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko začutim, da Vstali, tako kot je 

prišel naproti ženam in svojim učencem, prihaja naproti tudi meni. Dragi verujoči in 

ljudje dobre volje, dragi bolniki, ostareli in trpeči, dragi zamejci in zdomci, voščim vam 

blagoslovljene in doživete velikonočne praznike!  

msgr. mag. Alojzij Cvikl , mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK 

Poročne jubileje bomo obhajali na belo nedeljo, 28. aprila, pri maši ob 9.30.  

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. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. april 

VELIKA NOČ 

Anzelm, škof, cerkveni učitelj 

    700   †† iz družine Kač 
    700   †† iz družine Ljubek in Narat 
   930  †† Stane Mori in straši 
1800   † Vili Rebov  
1100   Tremerje: †† Rihard Sajovic, bratje in mama 

PONEDELJEK, 22. april 

Ponedeljek  
v velikonočni osmini 

Hugo, škof 

   800  †† starši Jazbec, Marjan in Ivica  
                ter starši Pustinek                                           
   930       † Blaž Davitkov 
1800  † Marzin Topole 
1600   sv. Miklavž: †† Janko Štrukelj,  
                                 Ocvirkovi in Kruharjevi 

TOREK, 23. april 
Jurij, mučenec 

    800   †† starši Povalej 
1800  † Vili Čakš (30. dan) 

SREDA, 24. april 
Fidelis iz Sigmaringena, red. 

    800  †† Ferdinand, Terezija, Marija, Valentin  
               in Pavla Podmenik 
1800   po namenu 

ČETRTEK, 25. april 
Marko, apostol 

1800  †† Marko But in Roly Poček 
1800  po namenu 

PETEK, 26. april 
Marija, Mati dobrega sveta 

    800   v čast Božjemu usmiljenju 
    800  † Amalija Toplišek 
1800  † Magda Klančnik 

SOBOTA, 27. april 
Cita, devica – dan upora, d. p. 

    800   po namenu 
1800  † Vili Franc Tovornik (obl.) 

NEDELJA, 28. april 
2. velikonočna, bela nedelja 
Nedelja Božjega usmiljenja 

Peter Chanel, duh, muč. 

   800  † Albin Šket 
   930  †† straši in Alojz Prebil 
1800   † Metod Hostnik  
1100   Trem: za žive in †† župljane in dobrotnike 

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


