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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. 

 

On je pravo Jagnje, 
ki je odvzelo grehe sveta. 
S svojo smrtjo je uničil našo smrt 
in nam s svojim vstajenjem  
obnovil življenje. 

Iz velikonočnega hvalospeva 

Veselje ob njegovem vstajenju, naj napolni srca vaša.  

sestre FMM in bratje kapucini 

Velikonočno voščilo upravitelja celjske škofije 

Božja beseda, izročilo Cerkve in naravne zakonitosti nam razodevajo, da trpljenje in 

smrt, ki ju je premagal Kristus, prinašata Življenje, ki se ne konča in ga zato lahko 

zapišemo z veliko začetnico. K temu nas, s svojim »radostnim« poimenovanjem, ki v 

sebi skriva velikonočno sporočilo, še posebej nagovarja velikonočnica, ki jo imamo v 

grbu celjske škofije, kjer se nahajata njeni avtohtoni rastišči. Cveti zgodaj spomladi in, s 

svojim puhastim varovalom, preživi v okolju, kjer jo večkrat preseneti spomladanska 

pozeba. Letos je razlog veselja še večji, saj je, v času svojega cvetenja, velikonočnica v 

tretje zacvetela z naznanilom novega celjskega škofa. 

Kljub ponovljenim določilom in izkustvu lanskega leta praznovanje velikonočne 

skrivnosti vstopa (skozi oblake) v naš čas in prostor, s sporočilom: »Mir vam bodi! 

Veselite se, Kristus je vstal, z njim bomo vstali tudi mi!« 

Kljub vsem omejitvam in spremembam, z vero ter zaupanjem želim: naj bo 

blagoslovljena, radostna in upanja polna velikonočna skrivnost. Kristus je vstal, 

vstanimo z njim tudi mi!                                                                       Rok Metličar 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 4. april 

VELIKA NOČ 

Izidor Seviljski, škof 

  900  †† iz družine Kač in Jesenek 

          †† Jerko in Ivanka Železnik 
          †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
          Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 5. april 
Vincencij Ferrer, duhovnik 

 800  †† starši Pustinek, Marjan Jazbec in Ivica Rajtmajer 

         † Elizabeta Velenšek 
         † Julija Mihalič (gr. 1) 

TOREK, 6. april 
Irenej iz Srema, škof, m. 

  800  † Julija Mihalič (gr. 2) 
          V dober namen  //  V zahvalo 

SREDA, 7. april 
Janez de la Sale 

  800  †† sorodniki 
         † Julija Mihalič (gr. 3) 

ČETRTEK, 8. april 
Maksim in Timotej, muč. 

  800  † Julija Mihalič (gr. 4) 
          † Slavko Zgoznik 

PETEK, 9. april 
Maksim Aleksandrijski, š. 

  800   †† starši in brat Vodopivec 
           † Julija Mihalič (gr. 5) 

SOBOTA, 10. april 
Domen, škof, mučenec 

  800  † Gregor Janežič (30. dan) 
          † Julija Mihalič (gr. 6) 

NEDELJA, 11. april 
2. velikonočna nedelja, 

Bela nedelja, 
nedelja Božjega usmiljenja 

  900  Po namenu Kramarič 

          †† iz družine Vodušek in Angela Cencen 
          † Marija Vrenko (obl.) 
          † Julija Mihalič (gr. 7) 
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