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VELIKA NOČ
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.
Na velikonočno jutro so šle žene navsezgodaj k Jezusovemu grobu,
da bi ga uredile. Spraševale so se, kdo bo odvalil tisti težki kamen.
Vendar kakšno presenečenje! Kamen je bil že odvaljen.
In grob je bil prazen. Mladenič v belem oblačilu jih je nagovoril:
"Ne bojte se! Vem, da iščete Jezusa, križanega. Ni ga tukaj.
Vstal je, kakor je rekel. Pojdite in povejte njegovim učencem ..."
To sporočilo velikonočnega jutra daje smisel našemu življenju.
Kristus je vstal in živi. Premagal je smrt.
Za mnoge je takšen kamen korona virus.
Mi vemo, da je Kristus je s svojim vstajenjem odvalil tudi ta težki kamen.
Za Boga ni nič pretežko, nič preveliko, nič nemogoče. - Vstal je!
On nas vodi iz smrti v življenje, iz obupa v upanje, iz niča v polnost resnice,
iz sovraštva v ljubezen, iz teme v luč.
Dragi župljani in obiskovalci našega svetišča, vsi bratje vam želimo
VESELE IN BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE! ALELUJA!

Velikonočno voščilo slovenskih škofov
Drage sestre in bratje!
Velika noč kot praznik
Jezusovega vstajenja je naš
osrednji praznik. Prva
krščanska skupnost se je
živo zavedala, da z
Jezusovim
vstajenjem
krščanska vera stoji in pade.
Apostol Pavel, ki je doživel
živega Jezusa ob svojem
spreobrnjenju na poti v
Damask, je to zelo razločno izrazil: »Če Kristus ni vstal, potem je tudi prazno
naše oznanilo, prazna tudi naša vera« (1 Kor 15,14). Ker je Jezus zares vstal
in so ga njegovi učenci po hudih dvomih in zmedenosti večkrat doživeli kot
tistega, ki je vstal in živi, so po delovanju Svetega Duha začeli verovati vanj
in zbrali pogum, da so to vero oznanjali in zanjo umirali. Doumeli so, da se
tistemu, ki je premagal smrt, ne bo moglo na tem svetu nič upreti. On bo imel
zadnjo besedo.
Tisti, ki je z lastno vstajenjsko močjo od znotraj odvalil kamen, ki je zapiral
grob, bo odvalil tudi vse druge kamne zla, ki nas pritiskajo k tlom in zapirajo
v ječe in grobove.
Kristjani, ki smo vero v Jezusovo vstajenje postavili na najvišji svetilnik
svojega življenja, smo poklicani, da zanjo pričujemo s svojim neuničljivim
zaupanjem in zvestobo Gospodu ne glede na ugodne ali neugodne okoliščine
življenja.
Vsem članom našega vernega občestva, duhovnikom, diakonom, redovnicam
in redovnikom in vsem drugim članom Cerkve ter vsem ljudem dobre volje
želimo, da bi tudi letos – ne glede na vse hudo, ki ga doživljamo – bila velika
noč naš srečen in vesel največji praznik.
Posebno globoko velikonočno upanje in močno tolažbo pa želimo vsem, ki
doživljajo preizkušnje in nesreče, izgube in stiske. Naj vas Vstali Jezus
napolni z mirom in pogumom.
Blagoslovljene in vedre velikonočne praznik!
Vaši škofje

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 12. april
VELIKA NOČ
Zenon Veronski, škof
PONEDELJEK, 13. april
Ponedeljek v velikonočni
osmini
Martin I., papež, mučenec

- †† Stanko in Marija Kač
- †† iz družine Narat in Ljubek
- †† starši Podbreznik
- za žive in †† župljane in dobrotnike
- v čast Božjemu usmiljenju
- †† starši Pustinek in Jazbec
ter Marjan in Ivica
- † Marija Vrenko
- †† Jerko in Ivanka Železnik
- v čast Božjemu usmiljenju
- v čast Jezusovemu usmiljenemu Srcu

TOREK, 14. april
Ludvika, devica

- v zahvalo
- v čast Božjemu usmiljenju
- v čast Jezusovemu usmiljenemu Srcu

SREDA, 15. april
Helena (Jelica), kneginja

- †† Jože in Frančiška Počrvina
- † Berti Tratnik
- v čast Božjemu usmiljenju
- v čast Jezusovemu usmiljenemu Srcu

ČETRTEK, 16. april
Bernardka Lurška, devica

- za nerojene otroke
- v čast Božjemu usmiljenju
- v čast Jezusovemu usmiljenemu Srcu

PETEK, 17. april
Simon Barsabejski, škof, m.

- † Frančiška Verdev
- v čast Božjemu usmiljenju
- v čast Jezusovemu usmiljenemu Srcu

SOBOTA, 18. april
Evzebij, škof

- †† starši Belec
- v čast Božjemu usmiljenju
- v čast Jezusovemu usmiljenemu Srcu

NEDELJA, 19. april
2. velikonočna, bela,
nedelja Božjega usmiljenja
Leon IX., papež

- † Stanislav Gorenjak
- † Berti Tratnik (obl.)
- v čast Jezusovemu usmiljenemu Srcu
- za žive in †† župljane in dobrotnike
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