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Na bregu našega 
življenja stojiš, mi pa 
te ne prepoznamo. 
Kdo je ta neznanec, 
pravimo, ki prešte-
va naše korake in 
zakaj ne odvrne od 
nas svojega pogleda? 
Simon, Janezov sin, 
nagovarjaš vsakega 
od nas, pričakujoč, 
da ti bomo prišli na-
sproti. Vzljubili smo, vendar še kar oklevamo. Ti pa čakaš, čakaš 
in vztrajaš in nas kot Simona kličeš po imenu. Če se ti pridruži-
mo nam je umerjen križ, zato omahujemo. Bodi zahvaljen, da si 
na bregu Tiberijskega morja za vedno preizkusil našo ljubezen. 
Čeprav imajo učenci pri ribolovu dovolj izkušenj, na Jezusovo 
besedo, da naj ponovno vržejo mreže, to tudi storijo. In res, ko-
maj potegnejo na čoln, toliko rib se je ujelo. Tisti učenec, ki ga je 
Jezus ljubil je rekel Petru: „Gospod je!“ Ker lov na Jezusovo be-
sedo uspe, ljubljeni učenec spozna, da je na obali sam Gospod, 
ki je govoril. 

Bogoslužje



Janez želi s svojo vstajenjsko pripovedjo opogumiti prav tiste, 
ki trpijo za praznino v sebi in se je v njih naselila noč. Tudi zanje 
je vstajenje mogoče. Tudi njihova mreža bo nekoč polna. Takrat 
bodo z ljubljenim učencem izpovedali: „Gospod je!“ Te izpovedi 
v Gospodu pa ne izrečem šele takrat, ko mi življenje uspe. Zame 
je velika noč takrat, ko sedim za mizo in ne vem, kako naj rešim 
službene probleme, ko sedim na sestanku in ničesar ne rešim 
in si rečem: „Gospod je tukaj!“ Če znam to misel prenesti čisto 
konkretno v vse situacije svojega življenja, potem se zame jasni 
tudi sivo jutro in občutek praznine, ki me prevzema povsod, bo 
izginil. Zame se zgodi vstajenje. Če verujem, da je Vstali z me-
noj, kjerkoli sem, kjer se trudim, pogosto brez uspeha, se napol-
ni moje srce. Slutim, da je tudi v moji neuspešnosti in praznini 
mogoče vstajenje. Danes lahko poskusiš, da si ob vsem, kar de-
laš in kar se ti dogaja mirno rečeš: „Gospod je tukaj!“ Ali če greš 
na sprehod si reci:  „Gospod je tukaj!“ Ali če imaš v službi pro-
bleme s kolegi, imej v mislih te besede. Mogoče se bo tudi zate 
razjasnila neutolažljiva sivina tvojega življenja. In spoznal boš, 
da na obrežju tvojega življenja stoji Gospod, ki stopa iz nekega 
drugega življenja v tvoje življenje, da bi ga spremenil. Na svoje 
življenje boš pogledal z drugimi očmi in v vsem zaslutil navzoč-

nost Vstalega. To bo zdravilo za tvojo pobitost in tvoj brezup, 
negotovost in tvojo praznino.

Velikonočna luč sveti samo tistemu, ki je sprejel temo velike-
ga petka in jo voljno pretrpel. Tako malo imamo velikonočnega 
veselja, ker se bojimo teme velikega petka, je ne sprejemamo in 
nočemo pretrpeti. Karel Rahner

GODOVI IN SVETE MAŠE
APRIL

11
PONEDELJEK

Stanislav 19.00 † Vrhovnik in Šuligoj

12
TOREK 

Julij 19.00 † Vinko Vilfan

13
SREDA

Ida 19.00 † Vinko Rešek

14
ČETRTEK

Lambert 19.00 † Bojan Udovič

15
PETEK

Helena 19.00 †Jernej Nagode

16
SOBOTA

Bernardka Lurška 19.00 † Janez Novak

17
NEDELJA

4. velikonočna nedelja - 
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA, 
molitveni dan za duhovne 
poklice

8.00
10.00

† Tončka Perčič
† Rudi Lipovšek in Bešter

18
PONEDELJEK

Sabina 19.00 † Marija Ovniček in Jurčkovi

19
TOREK 

Ludvik 19.00 † Jernej Nagode

20
SREDA

Anastazij 19.00 † Dragica Pavić

21
ČETRTEK

Anzelm 19.00 † Marjan Jeraj



22
PETEK

Leonid 19.00 † Vinko Rešek (družina 
Stare)

23
SOBOTA

Jurij 19.00 † Janez Novak

24
NEDELJA

5. velikonočna nedelja 8.00
10.00

† Marija Knific, obl., Prebačevo
V dober namen, Hrastje

25
PONEDELJEK

Marko, evangelist 19.00 Za blagoslov pri vsem 
našem delu

26
TOREK 

Marija Mati dobrega sveta 19.00 † pokojni iz družine Naglič iz 
Prebačevega

27
SREDA

Cita 19.00 † Vinko Rešek

28
ČETRTEK

Vital 19.00 † Slavko Kavčič, Jože Knific

29
PETEK

Katarina 19.00 † Angela Kadivec

30
SOBOTA

Jožef, redovnik 19.00 † Matic Jeglič

MAJ
1

NEDELJA
6. velikonočna nedelja 8.00

10.00
† Janez Kadivec
† Jože Erzar in Igor Dolenc

Praznik prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 
8. maja 2016. Lepo povabim naj starši pomagajo 
otrokom pri pripravi. Najvažnejša je duhovna pri-
prava. 

V nedeljo 1. maja bomo začeli šmarnično po-
božnost v čast Božji Materi Mariji. Šmarnice bodo 
tudi na Prebačevem. Kot vsa leta, bodo tudi letos 
otroci dobivali podobice, ki jim bodo tudi v poznih 
letih v lep spomin na obisk šmarnic. 

Nedelja Dobrega Pastirja je svetovni dan moli-
tve za duhovne poklice. Cerkev nas tudi letos vabi 
k poglobljeni in zaupni molitvi. Radi sodelujmo pri sveti maši v ta na-
men.
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