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APRIL – MALI TRAVEN
ZARADI EPIDEMIJE- SO MAŠE V CERKVI
BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV. SV.MAŠE IN
OBREDE SPREMLJAJTE NA TV.EKSODUSU.R.OGNJIŠČE

12.=VELIKONOČNA NEDELJA =
ALELUJA,
JEZUS JE VSTAL IN ŽIVI 7.- za farane, za mir
otrok umrlih pred rojstvom,Frančiška Erker
10.Alojzija Špur,Magda Kavčič,Slavko Šticl,Marija Rak
13.=VELIKONOČNI PON.= 8.-po n. Brezmadežne
10.-pok.starši Majer-Pirc, Andrej Kurnik
14.TOR= LIDVINA
–Tement Ivanka,pok.Tement
15.SRE= HELENA
.-za zdravje (M)
16.ČET = BERNARDKA LURŠKA 18,za živo vero
17.PET= ROBERT 18.-duh.poklice, Frančiška Erker
18.SOB = EVZEBIJ
Andrej Kurnik,
19.NED= BOŽJE USMILJENJE
7- za župljane,
Franci,Tilka,st.Kramberger-Jerič,
10.- Vzahvalo
BOŽJEMU USMILJENJU, Kristina Sagadin,
Ivan Bračun

JEZUS JE ZMAGOSLAVNO
VSTAL ON LUČ SVETA JE,
PREGNAL TEMO,
PREMAGAL SMRT
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.
(Jn 20,3–8)

Jn 20,1–9

»VSTAL JE KRISTUS, UPANJE MOJE!«
Najgloblje krščansko velikonočno voščilo je
izraženo v besedah pesmi slednice za praznik
Gospodovega vstajenja: »Vstal je Kristus,

upanje moje!« Velika noč je praznik
veselja in upanja. Upanje je pričakovanje
prihodnjih dobrin, tistih, ki so nam
obljubljene. In Jezusovo vstajenje je obljuba,
še več, poroštvo našega vstajenja. Ruski
kristjani si zato za veliko noč voščijo:
»Kristus je vstal, aleluja, vstali
bomo tudi mi!«
»Upanje je vogelni kamen človeškega

življenja,« ve povedati slovenska ljudska
modrost. In res je tako. Le poglejmo: kdor je
zdrav in mu gre dobro, upa, da bo tako
ostalo še naprej; kdor je bolan in mu gre vse
narobe, upa, da bo ozdravel in da se bo
sreča nasmehnila tudi njemu; mlad človek
upa, da bo v življenju naredil in dosegel
velike reči; človek v zreli življenjski dobi upa
na mirno in spokojno starost v krogu svojih
najdražjih … Eno samo upanje nas je! Izraz
upanje, upati pa pomeni tudi življenjski
pogum, hrabro tveganje. »Ta si pa veliko
upa!«
Vsa ta našteta upanja bi bila zelo krha, če
ne bi bilo tistega velikega upanja, ki je ena
od Božjih kreposti, med katere spadata tudi
vera in ljubezen. Te tri lastnosti
vernega človeka so nosilni stebri
krščanske resničnosti. Vera je
namreč pogled naprej, upanje pa
usmerja korak prihodnosti, katere
začetek je vstali Kristus. V njem se je
namreč pokazalo, kaj bomo vsi, če se
bomo v življenju dosledno ravnali po
njegovem nauku in zgledu – poveličani
Božji otroci.

Velikonočni kristjan mora biti
živo, poosebljeno upanje. Ali smo

res? Velikokrat smo vse prej kot to. Namesto
da bi ljudem dejali pogum z besedo in
ravnanjem, jih tlačimo, jih spravljamo v obup.
Kristjan mora gledati na življenje
skozi Jezusa Kristusa, ki je premagal
smrt in vso hudobijo sveta; ima moč,
da to hudobijo premaga tudi v nas.

Pravi kristjan zato živi iz
nepremagljivega upanja! Po: S. Čuk, Misli srca

Veliki četrtek – Zahvala za zakrament
ljubezni

Jezus živi v ljudeh okoli nas, na skrivnosten
način živi v sveti evharistiji, ki je znamenje
njegove ljubezni do konca. Zahvalimo se mu
za ta zakrament ljubezni z iskreno
medsebojno ljubeznijo. To bomo zmogli, če
se bomo krepčali z Njim, ki je naš kruh
življenja.
O sveta večerja, v kateri se prejema
Kristus, obnavlja spomin njegovega
trpljenja, napolnjuje duša z milostjo in
nam deli poroštvo prihodnje slave.
Kruh iz nebes si jim podelil. Ki ima vso
sladkost v sebi.
O Bog, ki si nam v čudežnem
zakramentu spomin svojega trpljenja
zapustil, daj nam, te prosimo, svete
skrivnosti tvojega telesa in tvoje krvi
tako častiti, da bomo sad tvojega
odrešenja vedno v sebi čutili.
Ki živiš in kraljuješ na vekov veke. Amen.
Veliki petek – Češčenje križa

Za vse, ki hočejo biti Jezusovi učenci, velja
njegova beseda, naj sprejmemo vsak
svoj križ in ga nosimo za Njim. Ob
Jezusovem križu, ki ga počastimo med obredi
velikega petka, spominskega dneva njegove
odrešilne smrti, prosimo Gospoda za moč, da bi
zvesto nosili križe, s katerimi je posejano naše
življenje.
O Jezus, močni, ti si v meni in jaz v tebi. S
teboj moram prenašati trpljenje, čeprav bom
mislil, da ne morem več. S teboj moram
izpolniti dolžnost, čeprav bo še tako težka.
Pomagaj mi, da v stiski ne obupam, da ne
ubežim svoji dolžnosti. In če mi moč oslabi in
bom padel, mi pomagaj, da znova vstanem.
Gospod, daj, da razumem, da ne zahtevaš,
da pod križem ne smemo nikoli oslabeti,
ampak le to, da moramo vedno spet vstati.
Daj mi to spoznanje, da je vse to naše
življenje na zemlji vedno novo vstajanje,
vedno novo začenjanje.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s
svojim križem svet odrešil.
Po: Veliko noč praznujmo

Velika sobota
Na veliko soboto se Cerkev ustavi ob
Gospodovem grobu, premišljuje njegovo
trpljenje in smrt, sestop v kraljestvo mrtvih ter
v molitvi pričakuje njegovo vstajenje. Ves dan
obiskujemo Božji grob, nesemo k žegnu«,
zvečer pa se udeležimo velikonočne vigilije.

Božji grob, ki ga postavimo v cerkvi na veliki
petek, ima podoben pomen kot jaslice: je
ponazoritev določenega dogodka iz
Jezusovega življenja. Križ nam govori o
Jezusovem trpljenju, grob pa o njegovem
počitku v grobu. Ob Božjem grobu je
izpostavljeno Najsvetejše, kajti Jezus je
premagal smrt in živi med nami pod podobo
kruha. Zato se ob obisku Božjega groba bolj
osredotočimo na Najsvetejše kot pa na
podobo mrtvega Kristusa. Molitvi »Molimo
te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim
križem svet odrešil,« sledi molitev »Hvaljeno
in češčeno naj vedno bo, presveto rešnje
telo.«
Na veliko soboto Cerkev blagoslavlja jedila.
Kakor si ne znamo predstavljati božičnih
praznikov brez božičnega drevesa in jaslic,
tako tudi ne velike noči brez velikonočnih
jedil.
Pozno zvečer je velikonočna vigilija ali
bedenje, ko verniki pričakujemo Jezusovo
vstajenje. Bogoslužje je urejeno tako, da je
najprej slavje luči, pri katerem duhovnik
slovesno prenese velikonočno svečo v cerkev
in trikrat zapoje: »Kristusova luč«. Temu
obredu sledi branje več odlomkov iz Svetega
pisma, v katerih poslušamo, kaj vse je Bog
storil za rešenje ljudi. Oznanilu o Jezusovem
vstajenju in slovesni aleluji sledi krst odraslih
vernikov ali otrok, nato pa drugi del maše:
evharistično bogoslužje. Če krsta ni, verniki
obnovimo krstne obljube in tako izpovemo
zvestobo Bogu in svojo odločitev za življenje
po veri.

