
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Besedi 

Evangeljski odlomek na nedeljo 
po veliki noči je isti v vseh treh 
bogoslužnih ciklusih in ima v 
središču dogajanja Tomaža, ki ne 
veruje, če ne vidi. Ker sem ta 
dogodek komentiral lansko leto, 
lahko tokrat osvetlimo drugo 
temo. Evangeljski odlomek nam 
govori o dveh prikazovanjih 
Vstalega apostolom v dvorani 
zadnje večerje; obe prikazovanji 
sta se zgodili »prvi dan v tednu«. 
»Večer tistega dne, prvega v 
tednu, je stopil mednje in jim 
rekel: 'Mir vam bodi!' … Čez osem 
dni so bili njegovi učenci spet 
notri.« Vztrajanje pri kronologiji 
teh dveh prikazovanj je zgovorno; 
kaže evangelistov namen, da 
predstavi Jezusovo srečanje z 
učenci v dvorani zadnje večerje 
kot prototip nedeljskega občestva 
Cerkve. Nedelja se rodi s 
Kristusovim vstajenjem. Jezus 
vstane »prvi dan v tednu«. Na 
večer tistega dne se prikaže 
učencem, ki so bili zbrani v 

 

 

 

 

 

 
dvorani zadnje večerje, in jim da 
svojega Duha in svoj mir. Kristjani 
ta dan poimenujejo »Gospodov 
dan«. Prvo pričevanje o tem 
novem imenu najdemo v Knjigi 
razodetja, kjer Janez pravi, da se 
je »na Gospodov dan«, tj. na 
nedeljo, zamaknil. Na ta dan se 
zbirajo verniki; mednje pride 
Jezus »pri zaprtih vratih«, tj. ne 
od zunaj, ampak od znotraj, v 
evharistiji; učencem da mir in 
Svetega Duha; pri obhajilu se ga 
učenci dotaknejo, celo prejmejo 
njegovo ranjeno in vstalo telo ter 
izpovedo svojo vero vanj. Ko je 
krščanstvo po Konstantinu postalo 
prevladujoča vera, je nedelja 
prevzela mesto judovske sobote 
tudi kot državni praznik in dala 
ime prvemu dnevu v tednu, ki se 
je dotlej imenoval »dan sonca«. 
Za kristjane se tretja zapoved 
nanaša na nedeljo. »Posvečuj 
Gospodov dan!« Posvečevati 
nedeljo pomeni tri stvari: iz nje 
narediti dan za Gospoda, zase in 
za bližnjega.                           
                       R. Cantalamessa 
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  Velika noč  

Velika noč, je najpomembnejši 

krščanski praznik. Ta dan se 

namreč spominjamo največjega 

čudeţa in temelja naše vere, ki 

je vstajenje Jezusa Kristusa od 

mrtvih. Po starodavni slovenski 

navadi so po nekaterih ţupnijah 

t. i. vstajenjske procesije z 

Najsvetejšim v različnih oblikah 

v jutranjih urah. Skrivnost 

vstajenja lahko razumemo samo v 

moči vere, ki je presežni Božji 

dar. Čeprav k razumevanju verske 

resnice pripomorejo številni 

materialni dokazi, je vera v 

Kristusovo vstajenje sad vzgoje in 

osebne duhovne poti. Jezus 

Kristus nas je s svojim trpljenjem 

in smrtjo odrešil, kar pomeni, da 

greh in smrt nimata zadnje in 

dokončne besede v našem 

življenju, ampak nam je Jezus 

odprl pot v večno življenje. Jezus 

je v svojem zemeljskem življenju 

večkrat napovedal svojo smrt in 

vstajenje od mrtvih, ki bo 

pomenila osvoboditev od 

brezupnega položaja človeka v 

končnem zemeljskem življenju. 

Kristjani verujemo v Jezusovo 

vstajenje zaradi pričevanj oseb, 

ki se jim je Jezus prikazal po 

vstajenju in jim z očitnimi 

znamenji dokazal svojo 

istovetnost. Dva učenca na poti v 

Emavs sta ga prepoznala po 

lomljenju kruha (prim. Lk 24,13–

35). Velika noč je praznik veselja 

in upanja. Veselje kristjani 

izražam vzklik aleluja, ki izhaja iz 

hebrejskih besed hallelu in Yah, 

kar pomeni slavite Jahveja, to je 

Boga.  

 

 Velikonočno voščilo   
  slovenskih škofov 
 

Dragi bratje in sestre! V času, ko 

hodimo od groba do groba, z 

enega vrta ovenelih vencev na 

drugega, tako pretresljivo zveni 

beseda angelov ob grobu: »Kaj 

iščete ţivega med mrtvimi?« (Lk 

24,5) Ţal nas vsakdanjik preveč 

pogosto vodi k iskanju med 

mrtvimi. Hodimo od groba do 

groba, se vedno globlje 

pogrezamo v obup in vijemo 

roke v ţalovanju nad mrtvimi 

upi. Velika noč pa nas vabi, da 

od grobov odidemo k bratom in 

sestram. Bratom in sestram 

moramo sporočiti, da Ţivega ne 



moremo iskati med mrtvimi. Da 

je vstal in ţivi. Velikonočni 

kristjan ne hodi več h grobovom, 

ampak napoti svoj korak k bratom 

in sestram. S seboj nosi oznanilo 

vstajenja, oznanilo življenja in 

veselja. »On, ki so ga razpeli na 

les in umorili, je vstal in živi.« 

Aleluja. Veselimo in radujmo se! 

Aleluja. Vam, ki ste zaradi 

brezobzirnosti in sovražnosti ljudi 

skupaj s Kristusom zasmehovani, 

vam, ki ste v svojem trpljenju 

križani skupaj s Kristusom, vam, 

ki se vam je življenje stemnilo, 

tako da sonce ne daje več 

svetlobe in je luna otemnela, 

vam, ki ste pod bremeni in težo 

življenja skupaj s Kristusom 

položeni v grob, vsem vam 

želimo, da bi v Kristusovem 

vstajenju doživeli, kako se tistim, 

ki Boga ljubijo, razmaknejo vsa 

obzorja in se tudi sredi največje 

teme zasvita zora velikonočnega 

jutra. Vsem voščimo 

blagoslovljeno veliko noč!                  

                                  Vaši škofje 

 Naša oznanila 
 
 Dragi župljani! 14. aprila 2015 
bo en mesec, odkar smo pridobili 

uporabno dovoljenje in začeli z 
rednimi sv. mašami čez ves 
teden. To je velika sprememba in 
novost za vse nas. Hvala vam, za 
vašo gorečnost in pomoč.  
Obenem vas iz srca prosim, da 
darujete za sv. maše, posebej v 
dnevih med tednom. Tudi po 
številu darovanih sv. maš se 
odraža vera župljanov in njihova 
ljubezen do domačega dušnega 
pastirja.  
Ne pozabimo: sv. maša je vir in 
vrhunec našega krščanskega 
življenja. Kako velik dar je, da se 
je lahko udeležimo. Ni treba, da 
so mašni nameni le za naše drage 
pokojne, darujemo lahko tudi za 
žive, za zdravje, za blagoslov v 
družini… Prav je, da vse naše 
življenje polagamo na Gospodov 
oltar.  
Ne pozabimo torej, da so sv. 
maše vsak dan v tednu in zato 
darujmo za sv. maše med 
tednom in ne le v nedeljo. BOG 
VAM POVRNI!  
 
 V tednu, ki je pred nami bo 
verouk potekal po običajnem 
urniku.  
 

 To soboto 18.4.2015 ob 
18h, bo v naši ţupnijski 
cerkvi prvi velikonočni 
koncert zdruţenih 
šentiljskih pevskih zborov 
in Pihalnega orkestra 
Občine Šentilj. Prisrčno 



vabljeni – povabite vaše 
prijatelje in znance od 
blizu in daleč, da bomo 
tako našo cerkev čim bolj 
napolnili.   
 
Zaradi koncerta bo sobotna sv. 
maša ob 09.00 dopoldan. 
Vabljeni! 
 
 
 

 Sv. maše so v  
 župnijski cerkvi 
 

 
2. VELIKONOČNA, BELA 
NEDELJA, NEDELJA BOŢJEGA 
USMILJENJA, 12.4., Julij I., 
papeţ; 
09.00 + Milan in Tonček Robar,  
         + Zorica Štrakl 

 
PONEDELJEK, 13.4.,  
Ida, redovnica; 
19.00 + Jože Škrobar  
(daroval gospod Janez Fekonja) 

 
TOREK, 14.4.,  
Lambert, škof;  
19.00 + starši Rantuša 
 
SREDA, 15.4., 
Helena Alzaška, kneginja; 
19.00 - za zdravje 
 
ČETRTEK, 16.4.,  
Bernardka, Lurška, devica;  

  19.00 – za ljubezen do bolnikov 
 

 
 

PETEK, 17.4.,  
Robert, opat;  
19.00 - za družino 
 
SOBOTA, 18.4.,  
Evzebij, škof; 

09.00 + župljani in dobrotniki 

naše župnije   

18.00 - prvi velikonočni 
 koncert zdruţenih 
 šentiljskih pevskih 
 zborov in Pihalnega 
 orkestra Občine Šentilj 

 
 

 

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 
19.4., Leon IX., papeţ, začetek 
tedna molitve za nove duhovne 
poklice in obenem duhovne 
devetdnevnice v pripravi na 
škofovsko posvečenje novega 
mariborskega nadškofa 
metropolita msgr. mag. Alojzija 
Cvikla; 
09.00 + Alojz Lašič  
            in dvojni starši  

 

 
 

 

 
 

 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
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e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
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