
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Skupaj sta tekla,  
pa je oni drugi učenec 
prehitel Petra in prvi prišel  
h grobu. Sklonil se je  
in videl na tleh povoje –  
vendar ni vstopil.  
Tedaj je prišel Simon Peter, 
ki je šel za njim,  
in je stopil v grob.  
Videl je, da so povoji  
na tleh in da prtič,  
ki je bil na njegovi glavi,  
ni ležal med povoji,  
ampak posebej,  
zvit na drugem mestu.  
Tedaj pa je vstopil tudi  
oni drugi učenec,  
ki je prišel h grobu,  
in je videl in veroval.  

(Jn 20, 4-8) 
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 Velika noč naj nam  
prinese duhovno 

 pomladitev,  
zdravo prvotno 

 svežost, mladosten 
 pogum in jasen,  
s soncem obsijan  

pogled v prihodnost. 
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Evangelist Janez nam pričuje, da je 
Marija Magdalena takoj potem, ko 
je videla kamen odvaljen, stekla do 
Petra in učenca, ki ga je Jezus ljubil. 
In govorila jima je besede: »Gospoda 
so vzeli iz groba in ne vemo, kam so 
ga položili« (Jn 20,2). Tu ni nobene 
vere v vstajenje, ampak samo razo-
čaranje nad tem, da ni našla trupla. 
Očitno je potrebovala Jezusovo mrtvo 
telo, da bi mu izkazal svojo ljubezen 
in bi ob njem lahko žalovala; ob njem 
bi našla tolažbo za svojo bolečino. 
 

Sedaj pa se začne velikonočna tekma. 
Peter in Janez, najljubša učenca, te-
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četa h grobu. Janez je bil hitrejši od 
Petra in prispe prvi. Toda starejšemu 
da prednost: Peter gre v grob. Evan-
gelist Janez poroča, kako Peter pre-
prosto sprejme, kar vidi: »Videl je 
povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je 
bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal 
med povoji, temveč posebej zvit na 
drugem mestu« (Jn 20,6–7 ). Peter 
gleda, a ne razume. Ne zna si pred-
stavljati, zakaj je grob prazen. Samo 
potrdi lahko, da je Marija Magdalena 
pravilno poročala. Smisla pa v tem 
ne prepozna. V Janezovem evangeliju 
je Peter namreč prikazan kot človek, 
ki ga vodita razum in volja. Kdor želi 
vse presojati le z glavo, skrivnosti 
vstajenja ne more dojeti. 
 

Drugi, ljubljeni učenec, ki ga po tradi-
ciji enačimo z evangelistom Janezom, 
gre za Petrom v grob. »In videl je in 
veroval« (Jn 20,8). Janez gleda s sr-
cem. In ljubeče srce razume in veruje. 
Evangelij nam ne pove, kaj natančno 
je Janez veroval; toda nadaljevanje 
pripovedi nam govori, da se mu je 
očitno razkrilo nekaj o skrivnosti 
vstajenja. »Nista še namreč doumela 
Pisma, da mora vstati od mrtvih (Jn 
20,9). V vstajenje ne moreš verovati 
samo z razumom. Zato potrebujemo 
kot Janez srce, ki ljubi in se čuti ljub-
ljeno. Kajti najljubši učenec ni samo 
učenec, ki ljubi Jezusa, ampak tisti, 
o katerem pravi evangelij: »Učenec, 
ki ga je Jezus ljubil.« Kdor se čuti ljub-
ljen od Jezusa v globino svojega srca, 
lahko veruje v vstajenje. Zaupa, da je 
ljubezen močnejša od smrti, da lju-
bezen preživi tudi smrt in ostaja tudi 
po smrti! 
 

Po: A. Grünu 

 

 

  VELIKONOČNO VOŠČILO  
 

 

Drage sestre in bratje!  
Velika noč kot praznik 
Jezusovega vstajenja je 
naš osrednji praznik. Pr-
va krščanska skupnost 
se je živo zavedala, da 
z Jezusovim vstajenjem 
krščanska vera stoji ali 
pade. Apostol Pavel, ki 

je doživel živega Jezusa ob svojem 
spreobrnjenju na poti v Damask, je 
to zavest zelo razločno izrazil: »Če 
pa Kristus ni vstal, potem je prazno 
tudi naše oznanilo, prazna tudi vaša 
vera«. Samo zato, ker je Jezus zares 
vstal in so ga njegovi učenci po hudih 
dvomih in zmedenosti večkrat doživeli 
kot tistega, ki je vstal in živi, so začeli 
verovati vanj in zbrali pogum, da so 
to vero oznanjali in zanjo umirali. Do-
umeli 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 pritiskajo k tlom in zapirajo 
v ječe in grobove.  
 

Kristjani, ki smo vero v Jezusovo vsta-
jenje postavili na najvišji svetilnik 
svojega življenja, smo poklicani, da 
zanjo pričujemo s svojim neuničljivim 
zaupanjem in zvestobo Gospodu ne 
glede na ugodne ali neugodne oko-
liščine življenja.  
 

Vsem članom našega vernega občestva 
... želimo, da bi tudi letos - ne glede 
na vse hudo, ki ga doživljamo - bila 
velika noč naš srečen in vesel največji 
praznik ...                                            V. š. 
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NEDELJA VELIKA NOČ * Benjamin, diakon, mučenec 
 

31. 03. 2013 
 

 

06.30 
09.00 

 
 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Avgusta, Frančiško in vse + JUŽNOVE 
…. za + Franca, Štefanijo vse POBERTONČEVE  
            in Milana HORVAT          * maš.: Janez B., Jože K. 
…. za + Jožefo HRAŠAR in Franja BOGOŽALEC  

PONEDEL. v velikonočni osmini * Tomaž Tolentinski, misijonar 
 

01. 04. 2013 
 

07.00 
10.30 
 
15.00 

…. za + Lidijo HERODEŽ (1. obl.) 

…. za + Vlada MAJER (7. dan) 
…. za + Ivana SERDONER              * maš.: Janez B., Jože K. 

…. (VIMPERK)  po osebnih namenih romarjev                            
 

TOREK v velikonočni osmini * Frančišek Paolski, pušč., red. u. 

 

02. 04. 2013 
 

19.00 …. za + Ivico KRAJNC (7. dan)    
…. za + Davida VELEPIČ                 * maš.: Janez B., Jože B.

SREDA v velikonočni osmini * Rihard (Riko), škof * Sikst I.   
 

03. 04. 2013 
 

07.00 …. za + družini VOŠNJAK, PEČOVNIK 

ČETRTEK v velikonočni osmini * Izidor Seviljski, škof, c.u. 
 

04. 04. 2013 
 

PRVI 

 

19.00 …. za + Stanislava GROBELŠEK (7. dan) 
…. za + Marka PALIR (30. dan) 
…. za + Vinka DERČA in družine DERČA,  
            KUNST, ŽAGAR                        * m.: J.B., J.B., J.K. 

PETEK v velikonočni osmini * Vincencij Ferrer, duhovnik 
 

05. 04. 2013 
 

PRVI 

 

19.00 
 

…. za + Štefanijo-Ivano TURNŠEK 
…. v čast Srcu Jezusovemu       * maš.: Janez B., Jože K.

SOBOTA v velikonočni osmini * Irenej iz Srema, škof, mučenec           
 

 

06. 04. 2013 
 

PRVA 
Druga izmed petih 

 prvih sobot - kot 

 

19.00 
 

 

 

  priprava 

 

…. za + Izidorja KUHAR (obl.) 
…. za + Vlada SVETKO 
…. za + Ivana JELEN                          * m.: J.B., J.B., J.K. 

   

  na posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu 

NEDELJA 2. VELIKONOČNE, BELA, BOŽJEGA USMILJENJA 
 

07. 04. 2013 
 

PRVA 

 

07.00 
09.00 

 
 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Rudolfa KORBER (8. dan) 
…. za + Ivana, Jožefo HRIBERNIK, Jožico NOVAK, 
             Franca GRADIČ                * maš.: Janez B., Jože K 
…. (GORA OLJKA) za + Helenco OCVIRK in starše 

    31.03.  –  07.04.     MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Ponedeljek, 1. april je še prazničen 
dan - ponedeljek v velikonočni osmi-
ni. V župniji bodo tri maše: ob 7.00 
in 10.30 v župnijski cerkvi, ob 15. uri 
pa pri sv. Miklavžu na Vimperku. 

 
 

 

Praznični so pravza-
prav vsi dnevi v tem 
tednu: imenovani so: 
'v velikonočni osmini'.   

 
 

 

V četrtek, 4. aprila po sveti maši bo 
molitev za duhovne poklice in blago-
slov z Najsvetejšim.    
 
 

 

V petek, 5. aprila ob 18.30 bo pobož-
nost v čast Srcu Jezusovemu. 
 
 

 

V soboto, 6. aprila bo druga izmed pe-
tih prvih sobot, ki jih bomo v župniji 
obhajali kot pripravo na 15. avgust, 
ko se bo slovenski narod ponovno 
posvetil Mariji. Pet opravil izvršimo 
ta dan: 1. poskrbimo za posvečujočo 
milosti (spoved); 2. prejmemo za-
dostilno sv. obhajilo; 3. zmolimo del 
rožnega venca; 4. petnajst minut pre-
mišljujemo skrivnosti rožnega venca; 
5. vse to opravimo z namenom zadoš-
čevanja Marijinemu Srcu. 
 
 

 

V soboto, 6. aprila 
po sv. maši bo kviz. 
Tematika: Janez Pa-
vel II. in katekizem 
mladih. Tudi letos 

bo sodelovalo več skupin. Spodbuda 
s strani poslušalcev zaželena. 
 
 

 

V nedeljo, 7. aprila ob 10.30 bo sveta 
maša na Gori Oljki. Ob tej uri je na 
Polzeli ne bo. Bosta pa seveda ostali 
dve ob 7. in 9. uri. 

 

 

 APOSTOLAT MOLITVE 
 

 

APRIL 2013 
 

Splošni: Da bi skupno  
molitveno slavljenje  
vere bilo za vernike  
vir življenja.  
 

Misijonski: Da bi bile misijonske Cer-
kve znamenja in orodja upanja in 
vstajenja. 
 

Slovenski: Da bi se zavedali, da nove 
evangelizacije ni brez globoke osebne 
povezanosti s trpečim, umirajočim 
in vstalim Kristusom. 

 

 
 

 

Od 14. do 21. aprila bo teden molitve 
za duhovne poklice. Rezervirajte si 
čas, da se boste lahko pridružili mo-
litvi v domači cerkvi in v dekaniji.  
 
 

 KULTURA 
 

 

Vaščani Drešinje vasi, PGD Drešinja 
vas in TD Petrovče vabita na razstavo 
velikonočnih jedi »Ko zacveti dren in 
zadišijo potice«, v gasilski dom Dre-
šinja vas, 30. in 31. marca ter 1. aprila. 
 
 

 

 ROMANJE 
 

 

V organizaciji in izvedbi RA Aritours 
bo od 12. do 16. junija župnijsko, 
avtobusno romanje v Pariz, Reims, 
Metz, Versailles, Epernay, Verdun ...  
Cena 479 € (na obroke). Prijave v 
župnišču na Polzeli do zasedbe mest.  

 
 

 

Svetovni dan mladih bo letos od 23. do 
28. julija gostilo mesto Rio de Janeiro 
v Braziliji. Geslo srečanja je 'Pojdite in 
naredite vse narode za moje učence'. 
Potrebne informacije, ceno in način 
prijave (do 30. aprila) najdete na: 
http://www.drustvo-skam.si. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


