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VELIKA NOČ  

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 slovenskih škofov za veliko noč 2022  

Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo vstajenje naše upanje«! Cerkveni učitelj je s to 

trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti na poti vere v večno življenje in da ne bi ob 

spoprijemanju s trpljenjem, zlom in dejstvom smrti izgubili poguma in obupali. Vprašanje 

upanja je še posebej na mestu v letošnjem času priprave na veliko noč, ki je zaznamovan z 

zlom vojne v Ukrajini in z vsemi posledicami, ki jih vojna prinaša za njene državljane, za 

Evropo in za ves svet.  

Vera v vstajenje in večno življenje, ki jo krepi velikonočno upanje, temelji na zgodovinskem 

dejstvu Kristusovega trpljenja in vstajenja od mrtvih. Gotovost, da bomo deležni 

neminljivega življenja, ne izhaja iz človeškega dognanja, temveč iz Božje obljube. Smrt nima 

zadnje besede! To oznanilo je bistvo evangelijskega sporočila in temelj verovanja. Kakor je 

bil obujen Gospod Jezus, bomo obujeni tudi mi. Sveti Pavel opozori na nevarnost dvoma o 

tej resničnosti in poudari: »Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna 

tudi vaša vera.« In doda: »Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh 

ljudi najbolj pomilovanja vredni« (1 Kor 15,14.19).  

Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek novega stanja. Jezus 

je vstal, da bi sam živel v nas in da bi v njem, to je z njegovo močjo in milostjo, bili že na 

tem svetu deležni Božjega življenja tudi mi. Slednje se bo v polnosti udejanjilo v večnosti. 

Ob zori velikonočnega jutra sta Peter in Janez našla grob prazen. Magdalena in druge žene so 

srečale vstalega Jezusa; ob lomljenju kruha sta ga spoznala tudi emavška učenca. Vstali 

Gospod se je zvečer prikazal tudi apostolom v zgornji izbi, nato pa še drugim učencem v 

Galileji.  

Tudi mi smo ob premišljevanju evangeljskih poročil povabljeni, da Vstalega prepoznamo v 

konkretnih življenjskih okoliščinah, ga sprejmemo v svoja življenja kot sopotnika, ki ima z 

nami sočutje in nas vodi v polnost življenja.  

Škofje vabimo duhovnike, redovnice in redovnike ter vse kristjane, da ob spoznanju lastne 

krhkosti in ob spoprijemanju z rušenjem lažne gotovosti gradimo krščansko občestvo in svet 

na zanesljivem temelju upanja, ki je Vstali Kristus! Gospod je vstal in živi, živeli bomo tudi 

mi! Aleluja. Veselo veliko noč in naj bo Gospodov mir z Vami vsemi!                                                                          

Msgr. dr. Andrej Saje, predsednik SŠK 

Prihodnjo nedeljo bomo pri maši ob 11. uri obhajali zakonske jubileje. 

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.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 17. april 

VELIKA NOČ 

Robert, opat 

   700   vstajenjska procesija in nato  sveta maša 
          † Avgust Čater 
           za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  †† iz družine Logar 
1800   † Alojzija Ocvirk  
1100   Tremerje: †† Dušak in Gracer 

PONEDELJEK, 18. april 
Ponedeljek  

v velikonočni osmini 
Evzebij, škof 

   800  †† Marjan Jazbec  in Ivica Rajtmajer 
   930  † Ewa Glowacz 
1800  † Jože Kladnik (gr. 1) 
1600   Miklavž: †† Jerko in Ivanka Železnik 

TOREK, 19. april 
Leon IX., papež 

  800   †† Jože Štrajhar, njegovi bratje in starši 
  800   † Jože Kladnik (gr. 2) 
1800  †† Jože in Antonija Marot 

SREDA, 20. april 
Teotim (Teo), misijonar 

  800   V čast Sv. Duhu, Božjega varstva za sina Jerneja 

1800   † Jože Kladnik (gr. 3) 

ČETRTEK, 21. april 
Anzelm, škof, c. u. 

  800   † Jože Kladnik (gr. 4) 
1800  † Cecilija Fajs 

PETEK, 22. april 
Hugo, škof 

  800   † Jože Kladnik (gr. 5) 
1800  †† Agica in vsi iz družine Jager 

SOBOTA, 23. april 
Jurij, mučenec 

   800  †† starši Belec 
1800  † Jože Kladnik (gr. 6) 

NEDELJA, 24. april 
2. velikonočna,  

bele nedelja,  
nedelja Božjega 

usmiljenja 

   800  † Štefan Cilenšek 
   930   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Za zakonske jubilante 
1800   † Jože Kladnik (gr. 7) 
1100   Tremerje: V čast sv. Luku za vnuka Luka 
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