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VVeelliikkaa  nnoočč  

 

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3) 
 

 
 

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda za nedeljo, 12. aprila  
 

 

 

11..  bbeerriilloo  
KO JE VSTAL OD MRTVIH, SMO Z NJIM JEDLI IN PILI 

Berilo iz apostolskih del (Apd 10,34.37-43) 

Tiste dni je Peter spregovóril: »Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, 

po krstu, ki ga je oznanjal Janez: Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s 

Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki 

so bili pod hudičevo oblastjo; zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priče vsemu, kar je storil v 

judovski deželi in v Jerúzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obúdil 

tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki 

jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih. 

Nam je tudi naróčil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil 

za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomur, ki veruje vanj, so v 

njegovem imenu odpuščeni grehi.« 



  

  

PPssaallmm  111188  
ODPEV: »To je dan, ki ga je Gospod narédil.«  

Ps 118,1-2.16-17.22-23 

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, 

vekomaj traja njegova dobrota. 

Naj vendar reče Izrael: 

»Vekomaj traja njegova dobrota.« 

ODPEV: »To je dan, ki ga je Gospod narédil.«  

Gospodova desnica me je dvignila, 

Gospodova desnica je mogočno delovala. 

Ne bom umrl, ampak žível, 

pripovedoval bom o Gospodovih delih. 

ODPEV: »To je dan, ki ga je Gospod narédil.«  

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, 

je postal vogelni kamen. 

To je Gospodovo delo, 

v naših očeh je čudovito. 

ODPEV: »To je dan, ki ga je Gospod narédil.«  

  

22..  bbeerriilloo  
IŠČITE, KAR JE ZGORAJ, KJER JE KRISTUS 

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 3,1-4) 

Bratje in sestre, če ste vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi 

na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Umrli ste namreč 

in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, 

tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. 

  

EEvvaannggeelliijj  
ALELUJA 

Aleluja. Naše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo darovano, zato obhajamo praznik v 

Gospodu. Aleluja. 

POTREBNO JE BILO, DA JE KRISTUS VSTAL OD MRTVIH 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,1-9) 

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, 

da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu 

učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, 

kam so ga položili.« 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. Nista še namreč razumela 

Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. 

 

 



 

 

 

VELIKONOČNA MISEL 

 

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!« 

Mnogi kristjani so danes izgubili občutek za skrivnost velike noči. Nadvse se veselijo 

pomladi, ampak lepote pomladi povezujejo bolj z doživljanjem prebujene narave kot z 

velikonočno skrivnostjo. Za zgodnjo Cerkev je to sodilo skupaj: vstajenje Jezusa 

Kristusa obnavlja tudi stvarstvo. Velika noč je bila v izvoru praznik pomladi; Judje so s 

praznovanjem pashe izbrisali kanaanski pomladni praznik in ga spremenili. Kristjani so 

v velikonočni skrivnosti prepoznali pravo pomlad: življenje je močnejše od smrti. 

Otrplost groba se preobrazi v cvetoči vrt. Vezi, ki nas ločujejo od življenja, se 

pretrgajo. Z vstajenjem odkrijemo novo živost na svoji duši in telesu. 

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, KI BODO DAROVANE od ponedeljka, 13. aprila, do nedelje, 19. aprila:  

 

PONEDELJEK - za +Faniko Novak   

TOREK  - za +Marico Dolar  

SREDA  - za vse farane  

ČETRTEK  - za +Avgusta in Amalijo Pečnik, obl.   

PETEK  - Silvo Marijo Klanšek, kot 30. dan  

SOBOTA  - za +Franca in Ano Reher, obl.  

BELA NEDELJA - za +Dušana Pečnik 

    - za Olgo in Ivana Mihelak  
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NEKAJ MOŽNOSTI ZA NAVZOČNOST PRI SVETI MAŠI              

(vsaj na daljavo): 

 
Radio Ognjišče – vsak dan ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 10. uri.  

TV Slovenija na 2. programu – ob nedeljah ob 10. uri.  

TV Exodus – vsak dan ob 6., 12. in 18. uri, ob nedeljah ob 8.30.  

Nova 24TV – vsak dan ob 7. uri prenos papeževe maše iz Vatikana.  

 

Vsak dan lahko prebiramo in premišljujemo božjo besedo iz maše – na spletni strani 

www.hozana.si.  

 

Založba Družine je v času izrednih razmer omogočila brezplačen dostop do revije 

Magnificat na naslovu www.druzina.si.    

 

 

 

http://www.hozana.si/
http://www.druzina.si/


 

Vabilo k molitvi v času epidemije koronavirusa COVID-9 
 

 

V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da 

molijo naslednjo molitev: 

 

 

Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 

Amen. 

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas 
 

 

 

 

POVABIM VAS, DA SE VSAK DAN OB VEČERNEM ZVONJENJU VSI 

SPOMNIMO DRUG DRUGEGA S TO ALI KAKŠNO DRUGO MOLITVIJO.   

 

 

Naročniki lahko dobite Družino in Ognjišče ob sobotah dopoldne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NA PROŠNJO ŠKOFIJSKE KARITAS DODAJAM ŠE OBVESTILO:  

 

 

Spoštovani, 

 

Obračamo se na vse, ki se počutijo osamljene ali prestrašene, morda samo potrebujejo 

pogovor, nasvet, tolažbo. 

Na Škofijski Karitas Celje smo dosegljivi na številki 051 658 299.  

Z veseljem bomo prisluhnili. 

 

Prosimo vas, da o tem obvestite tiste, ki bi jih ta informacija zanimala in razširite 

obvestilo.  

Hvala. 

 

 

 

 

 


