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VELIKA NOČ

Kristus je vstal!



VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Nebesa so draga. Za nas jih je s svojo krvjo kupil Jezus. Vsak 

pa mora prispevati še svoj delež, da jih doseže. Kako osrečujoče 
je kristjanovo srečanje s smrtjo, če je živel v veri v Gospodovo in 
naše vstajenje in spoštoval Božje zakone.

Mnoge človeške vladavine in sistemi so propadli. Življenje jih je 
zavrglo: Kristus in njegovo kraljestvo pa ostaja, osvaja in zmaguje …

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 Jezu-
sovim vstajenjem krščanska vera stoji ali pade. Apostol Pavel, ki 
je doživel živega Jezusa ob svojem spreobrnjenju na poti v Da-
mask, je to zavest zelo razločno izrazil: »Če pa Kristus ni vstal, 
potem je prazno tudi naše oznanilo, prazna tudi vaša vera« (1 
Kor 15,14). Samo zato, ker je Jezus zares vstal in so ga njego-
vi 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 pritiska-
jo 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, diako-
nom, redovnicam in redovnikom in vsem drugim članom Cer-
kve 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 sti-
ske. Naj nas vstali Gospod Jezus napolni z mirom in pogumom. 

Blagoslovljene in vedre velikonočne praznike!
Vaši škofje in vaš duhovnik Ivan Mihelič s sodelavci

GODOVI IN SVETE MAŠE
April

1
PONEDELJEK

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK

8.00
10.00

† duhovnik Anton Gosar
† Edo Osredkar, obl.

2
TOREK 

FRANČIŠEK 19.00 † Anton in Terezija Kopač

3
SREDA

RIHARD 19.00 † Vinko Vilfan, 30. dan

4
ČETRTEK

IZIDOR 19.00 † starši in krušni starši

5
PETEK

JULIJA, redovnica 19.00 Za duhovnike in duhovne poklice

6
SOBOTA

IRENEJ, mučenec 8.00 † iz družine Rozman

7
NEDELJA

BELA NEDELJA 8.00
10.00

† škof S. Lenič
† Marija Novak in starši Novak

8
PONEDELJEK

MAKSIM, mučenec 19.00 † Ivanka Kralj

9
TOREK 

HUGO 19.00 † Kristina Bolta

10
SREDA

DOMEN 19.00 † iz družine Zmrzlikar

11
ČETRTEK

STANISLAV 19.00 † Dominik, Ivana Cerar

12
PETEK

JULIJ 19.00 † starši Hočevar



13
SOBOTA

IDA, redovnica 8.00 † Anton, Terezija Kopač

14
NEDELJA

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA

8.00
10.00

† Pavletovi
† starši, brata, sestri Omers

15
PONEDELJEK

HELENA 19.00 † Anica Merhar

16
TOREK 

BERNARDA 
LURŠKA

19.00 Za Božji blagoslov in Marijino 
varstvo

17
SREDA

ROBERT 19.00 Živi in rajni iz družine Perčič in 
Štrukelj

18
ČETRTEK

SABINA, redovnica 19.00 † Vinko Vilfan

19
PETEK

LEON, papež 19.00 † Jože Erzar

20
SOBOTA

NEŽA, redovnica 8.00
10.00 

† Fani Tomažin
Birma v Šenčurju: † Milan Zmrzlikar

21
NEDELJA

4. VELIKON. NED.,
NEDELJA DOBREGA 
PASTIRJA

8.00

10.00

† Albin Kadivec, Bežanovi, Pavla 
Žerovnik
Birma v Šenčurju: v dober namen

SVETA BIRMA
Seme Božje besede in seme vere je vseja-

no v srca naših birmancev. Vemo pa, da ni 
nič ta, ki sadi, ne oni, ki zaliva, ampak vse 
ON, ki daje rast. Potrebno je saditi, potreb-
no je zalivati, še bolj pa je potrebno prositi 
Njega, ki daje rast.

K tej prošnji so najprej poklicani birmanci 
sami, potem pa njihovi starši in botri. Če si 
oče ali mati, boter ali botra, odkrito si odgovori, KDAJ SI ZA-
DNJIČ MOLIL ZA SVOJEGA OTROKA, KRŠČENCA ALI BIR-
MANCA? Če ne delaš tega vsak dan, nimaš pravice godrnjati. Po-
trebno je samo eno: potrkati se na prsi in reči: »Gospod, žal mi je, 
zelo mi je žal,« in obuditi iskreno voljo, da bo za naprej drugače.


