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Svetloba vstajenja.
Svetloba življenja.
Svetloba ljubezni.
Božja svetloba. 
Grob ni konec.
Grob je začetek novega življenja, 
ki premaga vse naše grobove.
Ljubezen in življenje –
večni boj proti smrti –
in velika zmaga. On je zmagal.

Življenje je zmagalo. Ljubezen je zmagala. Življenje, ljubezen, 
Bog zmaguje sredi teme, čisto tiho in neopazno, brez gledalcev in 
televizijskih šovov, brez orožja in nasilja.

Andrea Schwarz

ALELUJA! KRISTUS JE VSTAL IN ŽIVI.  
NAJ S SVOJO MILOSTJO SPREMLJA VSE NAŠE ŽIVLJENJE,  

ŠE POSEBEJ VSE TEŽKE TRENUTKE.  
V NJEGOVI VELIKONOČNI ZMAGI JE REŠITEV VSEH TEŽAV!

Bogoslužje



Velika noč je praznik dokonč-
ne zmage življenja. To je uresni-
čitev sanj o večnem življenju, ki 
se pojavljajo v vsakem človeškem 
srcu. Pa ne le zato, ker prazniki 
pri nas sovpadajo s prebujanjem 
narave, ampak zaradi Kristusove 
smrti in vstajenja. 

Velika noč je praznik nezaslišane zmage. Božje Jagnje se je v tej 
zmagi pokazalo močnejše od človeških volkov, Božja luč močnejša 
kot grehi sveta, življenje se je izkazalo za močnejše od smrti, lju-
bezen je le na videz šibkejša od hudobije, resnica je močnejša od 
vsake laži in zunanje moči. Velikonočne praznike v letu usmilje-
nja doživljamo na poseben način, kot razodetje neskončne Božje 
ljubezni in usmiljenja do človeške grešnosti in slabosti. Božji sin 
se je ponižal, stopil v temo, raztrgal naše vezi in nas rešil greha, 
ter nam podaril dar odpuščanja grehov v spovedi. Pri tem pa 
je pokazal veliko usmiljenje do šibke vere in strahopetnosti apo-
stolov. Tudi nas Jezus v tem letu vabi, naj stopimo skozi njegovo 
prebodeno stran, ki so edina nova odprta sveta vrata, kjer lahko 
najdemo spravo, polnost življenja, notranji mir in veselje. Slo-
venski škofje želimo velikonočni mir in veselje vsem duhovnikom, 
redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, še 
posebej pa vsem bolnim in preskušenim.

Vaši škofje
Voščilu slovenskih škofov se pridružujemo tudi vsi duhovniki 

v župniji. Molimo drug za drugega!

ZVESTA LJUBEZEN VIDI DALEČ
V zgodnjem jutru današnjega praznika, ko je prva jutranja 

zarja predrla nebo, je ponosna rimska straža stražila Jezusov 
grob. Tedaj se je nebeška svetloba razlila na skalnat grob, v kate-

rem je počival Križani. Angel je odvalil kamen z groba, vojaki so 
prestrašeni zbežali in Kristus je v nebeški slavi vstal od mrtvih, 
kot zmagovalec nad grehom in peklom, nad krutim grehom, ki 
ga je umoril. V tem trenutku, se je rušilo kraljestvo greha, oblast 
greha je bila uničena. Jezus se je kot Vstali prikazal svojim obu-
panim prijateljem in napolnil ves svet z neizrekljivim veseljem, 
»Gospod je vstal«, tako so žene oznanile veselo oznanilo, veselo 
novico o Jezusu. »Kristus je vstal, ALELUJA!« tako doni od ust 
do ust že več stoletij, po vsem krščanskem svetu. To je največja 
zmaga. Najvišje zmagoslavje, toda s krvjo obarvana zmaga.

GODOVI IN SVETE MAŠE
MAREC

21
PONEDELJEK

Hugolin 19h † Marija, Terezija, J.P.

22
TOREK 

Lea 19h † Starši Gros

23
SREDA

Alfonz 19h † Jernej Nagode

24
ČETRTEK

VELIKI
ČETRTEK

19h † Marija Ovniček

25
PETEK

VELIKI PETEK
Gospodovo oznanjenje

19h Obredi velikega petka

26
SOBOTA

VELIKA SOBOTA 19h † Janez Novak

27
NEDELJA

VELIKA NOČ 8h
10h

† starši
† starši Kosec, brat Jože

28
PONEDELJEK

VELIKONOČNI PONEDELJEK 8h
10h

† Marija Ovniček
Mariji v zahvalo

29
TOREK 

Bertold 19h † Marija Berdon

30
SREDA

Janez 19h † Edo Osredkar

31
ČETRTEK

Benjamin 19h †Janez Novak



APRIL
1

PETEK
Tomaž 19h † Marija in Marjan Novak

2
SOBOTA

Frančišek 19h † starši Peternelj, brat 
Rudi

3
NEDELJA

2. VELIKONOČNA - BELA NEDELJA
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

8h
10h

†Anton Kostanjevec
† starši Belehar

4
PONEDELJEK

Izidor 19h † Vinko Rešek (Mohar, 
Nagode)

5
TOREK

Julijana 19h † Jože Knific in starši 

6
SREDA

Irenej 19h † Daša Primc, Jože 
Vehovec

7
ČETRTEK

Herman 19h † Jernej Nagode

8
PETEK

Maksim in Timotej 19h † starši Perčič, Kos,  
brat Tone

9
SOBOTA

Maksim 19h †Tončka Perčič

10
NEDELJA

3. VELIKONOČNA NEDELJA 8h
10h

† Janez Novak
V dober namen

VELIKI ČETRTEK
Po sveti maši ura molitve z Jezusom na Oljski gori.

VELIKI PETEK
Strogi post v znamenje hvaležnosti za odrešenje. Po obredih 

bo križev pot.

VELIKA SOBOTA
Ob 6h blagoslov ognja v Šenčur-

ju. Blagoslov velikonočnih jedil ob 
15h na Prebačevem, ob 16h v Hra-
stju. Za obrede velikonočne vigilije 
prinesite svečke, ki jih boste prižga-
li pri obredu.


