
Naredimo pogumen sklep: 
da bomo ljudi povezovali, 
namesto da bi jih ločevali; 

da bomo svoj slovar 
in svoje pogovore 

očistili vsega, 
kar more raniti 

in prizadeti bližnjega.
(Leon-Joseph Suenens)
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oznanilo
KRISTUSOVO VSTAJENJE 
Le očividec more tako pripovedovati, kot po-
roča evangelist Janez o vstajenju našega Gos-
poda. Tako živo, toplo človeško, obzirno in 
natančno. Bralec lahko jasno vidi vse osebe in 
stvari pred seboj, skoraj se jih lahko dotakne.
Marija Magdalena, nekdanja javna grešnica, 
velika spreobrnjenka, je po svojem srečanju s 
Kristusom vsa gorela za Odrešenika v svetost-
no prečiščeni ljubezni. Njeno življenje je ime-
lo le en smisel 
in cilj: slediti 
Kristusu. Ko 
je vse Kristu-
sa zapustilo in 
je na Kalvariji 
trpel svojo ag-
onijo zavržen, 
z a s r am ov an 
in osamljen, je poleg Kristusove matere in 
njene sorodnice Marije Kleopove stala pod 
križem tudi ona. Tako poroča isti evangelist 
Janez, ki je bil tudi sam navzoč pri Kristusovi 
smrti. Marija Magdalena se je na veliki petek 
udeležila Jezusovega pogreba in potem se kar 
ni mogla ločiti od groba in je sedela nasproti 
grobu, kot to v svojem zapisu opisuje evan-
gelist Matej. Z drugimi pobožnimi ženami 



je v soboto zvečer kupila 
dišav in na velikonočno 
jutro hotela Jezusa mazil-
iti. Ko pa je videla, da je 
veliki predgrobni kamen 
odvaljen, je stekla poročat 
apostolu Petru in Janezu.
Peter, prvak apostolov, je 
Kristusa v noči pred ve-
likim petkom zatajil. Res 
se je hitro skesal, toda 
od bridkosti svoje velike 
nezvestobe in žalostnega Kristuso-
vega konca si še vedno ni opomogel. 
Pogum mu je vlival Jezusov najljubši 
učenec Janez, ki je tudi v najtež-
jih urah Kristusu ohranil zvestobo.
Janez je bil mlad in lahkonog in tudi 
vest ga ni težila. Po oznanilu Marije 
Magdalene je bil brž pri grobu. Toda 
znal se je premagati. Počakal je glavar-
ja Petra in v spoštovanju do Petrove 
avtoritete, ki mu je njegov greh ni odv-
zel, pustil, da je Peter prvi vstopil v grob. 
Oba apostola sta videla, da je grob 
prazen, in sta verovala, čeprav še nista 
prav umela Jezusovega vstajenja. Gos-
pod se je moral kasneje še nekajkrat 
prikazati in poslati Svetega Duha, da 
sta skupaj z ostalimi apostoli nato 
oznanjala vero v vstalega Zveličar-
ja. Na tem oznanilu sloni tudi naša 
vera – danes, več kot dva tisoč let po 
velikih dogodkih našega odrešenja. 
Naj ta velikonočna svetloba s svo-
jo močjo utrjuje našo vero, ki 
je nakrhana  zaradi posvetno-
sti in brezbožnosti naših dni.

Skupaj sta tekla, 
vendar je drugi učenec 
Petra prehitel 
in prvi prišel h grobu.
Sklonil se je 
in videl povoje, 
ki so ležali tam, 
vendar ni vstopil. 
Tedaj je prišel tudi 
Simon Peter, 
ki je šel za njim, 
in stopil v grob. 

Videl je povoje, 
ki so ležali tam, in prtič, 
ki je bil na Jezusovi glavi, 
vendar ni ležal s povoji, 
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 20,4–8)

Odgovornost  
Sam sem odgovoren za 
to, ali se v meni naseli 
veselja ali jeza, nemir, 
nezadovoljstvo, ra-
zočaranje nad seboj in 
vsem svetom. Toda ve-
selje ne pride samo od 
sebe, ko sprejmem se-
danji trenutek. Zgodi se, da me obide 
globoka žalost: in ko si tudi to dopus-
tim, to ni nasprotje veselja, ampak 
samo druga stran medalje. Žalost prav 
tako kot veselje sodi k mojemu življenju 
Če se resnično poglobim v svojo žalost 
in ji sledim, do česa bi me rada pripel-
jala, potem na njenem dnu zaslutim, 
kako me nekdo nosi in varuje. Tako 
čutim vso težo svoje žalosti, obenem 
pa me v njej preveva tiho veselje. Ves se 
sprejmem, tudi svoje nepotešene želje, 
tudi svojo osamljenost in hrepenenje.
 Anselm Grün, Veseli se življenja

Aleluja 
V velikonočnem času pogosto po-
jemo ali izgovarjamo besedo alelu-
ja. Dodajamo jo v molitvah in pe-
smih. Kaj pomeni ta beseda? Izhaja 
iz hebrejskih besed Hallelu Yah, 
kar pomeni slavite jahveja, to je 
Boga. Je vsklik veselja. Aleluja po-
jemo pred evangelijem, ki je veselo 

oznanilo. Kar samo od sebe se nam 
postavlja vprašanje, zakaj ponavl-
jati neko tujo besedo, kot aleluja.
- Naše veselje je o veliki noči tako ve-

liko, da ga težko izrazimo z beseda-
mi, raje to naredimo s ponavljanjem 
refrena aleluja. Naše petje alelu-
je je podobno vriskanju planin-
ca v gorah, ki v zgodnjem jutru 
doživi čudovit sončni vzhod, ko 
se sonce s svojimi prvini nežnimi 
žarki dotakne vrhov gora. Tega kar 
občuti tokrat njegovo srce, ne more 
izpovedati z ustreznimi beseda-
mi, ampak to izrazi z vriskanjem.
- Podobno se zgodi nam kristjanom, 
ob pogledu na sonce, ki je vzšlo nad 
temo našega velikega petka, odpo-
vedo ustrezne besede. Kristus, naše 
„pravo sonce“, je vstal iz temne smrti. 
- Pride ura, ko bo tudi v temine 
našega življenja posijalo neminljivo 
sonce in bomo peli večno alelujo.....

“Velikonočna skrivnost 
- skrivnost krščanstva, 

je v tem, 
da je bila tema na svetu 
in da v temo vstopi luč.”

Jezus naš je vstal od smrti, 
razveseli se, kristjan! 

Smrt in pekel je premagal, 
vstal iz groba tretji dan. 

Dokazal božjo moč 
je to veliko noč. Aleluja.
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Ste se danes 
že nasmejali?

Človek brez Boga   (Ps 53,1–7)
1 Zborovodju. Davidov.
Bedak pravi v svojem srcu:
»Ni Boga.«
Ravnajo pokvarjeno, počenjajo ostudna dejanja,
ni ga, ki bi delal dobro.
     2 GOSPOD gleda dol iz nebes
     na človeške sinove,
     da bi videl, ali je kateri razumen,
     kateri, ki Boga išče.
3 Vsi so zablodili,
vsi skupaj so se izpridili;
ni ga, ki bi delal dobro,
ni ga niti enega.
     4 Mar nimajo spoznanja vsi hudodelci,
     ki jedo moje ljudstvo, kakor jedo kruh,
     a GOSPODA ne kličejo.
5 Tam se jih loti strah in groza,
kajti Bog je z rodom pravičnega.
     6 Sklep nesrečnega hočete zasramovati,
     a GOSPOD je njegovo zatočišče.
7 O da bi prišla s Siona Izraelova rešitev!
Ko bo GOSPOD obrnil usodo svojega ljudstva,
se bo Jakob radoval, veselil se bo Izrael.

SVETE MAŠE
NEDELJA, 1. april 2018
    Velika noč
9.30 za zdravje Francki

NEDELJA, 9. april 2018
    2. velikonočna nedelja
9.30 sveta maša

“Zakaj si prišel sem?”  vpraša v zapo-
ru stari zapornik novega. “Zaradi 
genske okvare.” “Kako to misliš” 
“Predolgi prsti, prekratke noge.”

No, gospod, poglejte kaj tu piše!
Kelko? Ka je že pol tri vjutro?!?


