
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

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) 

 

Aleluja! Kristus je vstal! 
On računa na naše pričevanje,  

a naša vera je včasih tako majhna, 
 da si niti ne upamo povedati,  

da je Jezus naš Gospod.  
Vstali Jezus, daj nam moči,  

da bomo živi pričevalci  
tvojega vstajenja ter  

tvoji zvesti oznanjevalci  
v okolju, kjer živimo. 

 
A.K. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 
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ljudska modrost. In res je tako. Le 
poglejmo: kdor je zdrav in mu gre 
dobro, upa, da bo tako ostalo; kdor 
je bolan in mu gre vse narobe, upa, 
da bo ozdravel in da se bo sreča na-
smehnila 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 tve-
ganje. »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 poka-
zalo, kaj bomo vsi, če se bomo v živ-
ljenju 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. Na-
mesto da bi ljudem dejali pogum z 
besedo in ravnanjem, jih tlačimo, jih 
spravljamo v obup. Kristjan mora 
gledati na življenje skozi Jezusa Kris-
tusa, ki je premagal smrt in vso hu-
dobijo sveta; ima moč, da to hudobijo 
premaga tudi v nas. Pravi kristjan 
zato živi iz nepremagljivega upanja! 

 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 POT VSTAJENJA  

 

 

Sveti Avguštin je o 
velikonočni aleluji v 
neki pridigi dejal: 
»Pojmo tu na zemlji 
alelujo, ko še živimo 

v skrbeh, da jo bomo nekoč lahko 
gotovo peli … Pojmo jo danes, 
čeprav se ne moremo veseliti miru v 
sebi, ampak da bi v stiski našli 
tolažbo. Kakor poje popotna pesem: 
Poj in se razpoj! Pojoč se tolaži v 
stiski, ne bodi zlovoljen! Poj in se 
razpoj!« 
 

Pot vstajenja, ki jo hodimo v dneh 
velikonočnega časa, je pot do vedno 
večje živosti, svobode in veselja. In 
med praznovanjem te poti bi se nas 
naj vedno bolj dotaknile priložnosti, 
ki nam jih podarja Stvarnik. Hoditi 
vstajenjsko pot pomeni osvobajati 
se vsega, kar nas ovira pri 
resničnem življenju, stopiti iz sebe 
in tako izkusiti širino in svobodo 
življenja, vstati iz sanjarjenja o 
iluzijah in se postaviti na trdna tla.  
V postnem času smo se tako v 
križevem potu ob Jezusovem 
trpljenju poglabljali v svoje lastne 
rane, sedaj z veliko nočjo pa 
stopamo v čas, ko pozabimo na 
svojo ranjenost: obrnimo se k 
življenju, ki bi rado vzcvetelo iz 
naših ran. Danes, ko se mnogi ljudje 
utapljajo v ranah iz preteklosti, nas 
želi vstajenje popeljati v življenje, ki 
je močnejše od vseh ranjenosti in 
blokad. 
 

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 



 

* maše in bodo darovane zasebno (duhovnik sam, brez navzočnosti vernikov) 
 
Dragi župljani in župljanke,  
 

Judje že tri tisočletja obhajajo veliko noč v družinskem krogu in to je 
njihovo vero držalo po konci vse do danes. Bog je to izkušnjo za letos 
pripravil tudi nam kristjanom. Vstalega Jezusa boste letos povabili 
medse v družinski krogu, ko boste sami blagoslavljali velikonočna jedila, 
obrede spremljali preko medijev, z župnijo pa boste povezani v duhu in 
molitvi.  
Želiva vam, da od mrtvih vstali Jezus, četudi skozi zaprta vrata, močno 
vstopi v vaše družine in vaša srca. Naj v vas in med vami premaga vsak 
veliki petek, vsak križ, vsako bolezen, strah, greh in spor. On je edini Od-
rešenik, edini, ki je premagal smrt, on je naše življenje in največja sreča. 
Te njegove sreče in večnega življenja v vas želiva vaša duhovnika, 
 

Vlado in Jože 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

12. 4.. NEDELJA  *  VELIKA NOČ * Zenon Veronski, šk. * Julij I., papež 
 

 
 

POLZELA                        9.00 
POLZELA      10.00 

 

… za žive in rajne farane   
… za + Alojza LOMŠKA 
 

 

13. 4..  PONEDELJEK - VELIKONOČNI * Martin I., papež * Ida, redovnica 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Ivanko CIMPERMAN 
 

14. 4.. TOREK  * Lidvina, devica * Tiburcij, Valerijan, Maksim, muč.        
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 
 

… za + Faniko JELEN (obl.) ter dva Franca in Marjeto 
 

 

15. 4.. SREDA  * Palernij, škof * Helena (Jelica) Alzaška, kneginja 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Marijo in Antona SVETKO 
 

16. 4.. ČETRTEK  * Bernardka Lurška, devica * Benedikt Jožef Labre   
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Franca ŽAGARJA (30. dan) 
 

 

17. 4.. PETEK  * Simon Barsabejski, škof, mučenec * Robert, opat 
 

 

POLZELA     19.00 
  

… za + Ivano SVETKO in Vlada 
 

 

18. 4.. SOBOTA  * Evzebij, škof * Sabina Petrilli, redovna ustanoviteljica 
 

 
 

 

POLZELA     19.00 
  

… za + Antona MELANŠKA 
… za + Janka ŽURBIJA (obl.) 
 

 

19. 4.. NEDELJA  *  2. VELIKONOČNA * BELA * BOŽ. USMILJENJA 
 

 

 

 

POLZELA                        9.00 
POLZELA      10.00  

 

… za žive in rajne farane   
… za + Danija, Rozalijo (obl.) in Rudija VIDMAJER  

   
 
 
 

 
 

     



 
 
 
 

 

  VELIKONOČNO VOŠČILO 
 SLOVENSKIH ŠKOFOV  
 

 

Bratje in sestre!  
Evangelist Matej opisuje Gospodovo 
vstajenje z besedami: »In glej, nastal 
je velik potres, kajti angel Gospodov je 
prišel iz nebes. In je pristopil ter 
odvalil kamen in je sédel nanj!«  
Kamen, ki je našega Gospoda držal 
zaprtega v temnem grobu, je z 
njegovim vstajenjem postal njegov 
kraljevski prestol: »Kajti zakraljeval 
je naš Gospod, Bog Vsemogočni! 
Veselimo in radujmo se in dajmo mu 
čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova 
in njegova zaročenka se je 
pripravila!«  
Letošnja velika noč, dragi bratje in 
sestre, je zaznamovana s posebno 
preizkušnjo svetovnih razsežnosti: 
čestitamo vsem strokovnim službam 
in civilnim oblastem ter se jim 
zahvaljujemo za izjemne napore, s 
katerimi preprečujejo in omejujejo 
širjenje hude nadloge. Gospod naj 
vam povrne vaš trud in nas usliši, da 
k nam zopet pridejo časi olajšanja.  
Bratje in sestre! Vsem želimo 
globoko doživetje in radostno izkus-
tvo vstajenja našega Gospoda in 
Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor 
kliče apostol Pavel: »Vzdrami se, ki 
spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te 
bo Kristus!« (Ef 5,14). Kakor se naše 
telo vsako jutro prebudi in zakoraka 
v nov dan, tako naj se, morda po 
dolgem času, za veliko noč prebudi 
naš duh in se požene v prihodnost, v 
bližnjo in daljno prihodnost, novim 

bojem in novim zmagam naproti. 
Gospod nas vabi: »Jaz sem svet 
premagal!« (Jn 16,33).  
Enako voščimo vsem bratom 
evangeličanom in pravoslavnim, 
vsem zamejcem in izseljencem, 
posebej vsem utrujenim in obteže-
nim. Prav lepo pozdravljamo tudi vse 
predstavnike drugih verstev: Sveta 
velika noč, bodi nam vsem v 
pomoč. Aleluja! 
 
 

 SLAVA VSTAJENJA 
 

 

Slovesno naj donijo vsi zvonovi 
Lahkotno kakor ptički v zlati zori, 
Aleluja razlega se na Gori, 
Veliko noč proslavljajo glasovi.  
 

A kje ste zdaj učenci Jezusovi? 
V smrt obsojenca ste zapustili, 
Samoten umira, vi ste se poskrili - 
Torej zaman so upali rodovi? 
 

A tretji dan spet živ iz groba vstane, 
Je Jezus obujen v novo življenje, 
Evharistija – kruh in vino zdaj 
postane. 
 

Njegova kri, telo sta nam v rešenje: 
Jagnje pa spravni dar za vse 
kristjane, 
A dušam večno podari življenje. 

(Blaž Jelen) 
 
 

 

Vse življenje Cerkve je potopljeno  
v odrešenje in diha odrešenje.  

Da bi nas odrešil,  
je Kristus prišel na svet  

iz Očetovega naročja, 
 je za človeštvo sam sebe  

žrtvoval na križu. 
 

                                              (sv. Janez Pavel II.) 


