
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Besedi 

Danes je Velika noč. Danes vse 
govori o Kristusovem vstajenju, 
tudi slovesna pesem zvonov. Zato 
je lahko današnja razlaga 
evangelija nekoliko krajša. V 
drugem berilu slišimo naslednje 
slovesne besede apostola Pavla: 

»Postrgajte stari kvas, da boste 
novo testo … Kristus, naše 
pashalno jagnje, je bil namreč 
žrtvovan. Praznujmo, pa ne s 
starim kvasom hudobije in zla, 
ampak z nekvašenim kruhom 
iskrenosti in resnice.« 

Kaj pomeni »praznovati« ali – 
kakor pogosto rečemo – »obhajati 
veliko noč«? Pasha pomeni 
prehod. Da bi zares obhajali 
veliko noč, moramo tudi mi 
narediti določen prehod. Sv. 
Ambrož pravi, da pasha pomeni 
preiti »od krivde k odpuščanju«. V 
tem je povzeto veliko sporočilo 
osvoboditve, ki ga hočemo 
razbrati. 

 

 

 

 

 

 
Za Veliko noč Cerkev oznanja 
milijonom ljudi, ki se 
prepoznavajo v tem obsojencu: 
resnična oprostitev obstaja, to ni 
le legenda, nekaj lepega, a 
nedosegljivega. Jezus je »uničil 
dokument, ki ga je napisala naša 
krivda; odstranil jo je, ko jo je 
pribil na križ« (Kol 2,14). On je 
uničil vse. »Zdaj ni torej nobene 
obsodbe za tiste, ki so v Kristusu 
Jezusu« (Rim 8,1). Nobene 
obsodbe! Nikakršne obsodbe – ne 
notranje, ne zunanje – za tiste, ki 
verujejo v Kristusa Jezusa! Ni 
krivde, naj bo še tako strašna, ki 
bi se mogla upreti tej 
»oprostitvi«. Če vas vaše srce 
obsoja, vedite, da je Bog večji in 
velikodušnejši tudi od vašega srca 
(prim. 1 Jn 3,20). »Kdo bo 
obtoževal Božje izvoljence? Bog 
opravičuje!« (Rim 8,33–34). To je 
pravi razlog velikonočnega 
veselja, ki ne mine, ker nima 
temelja v tem svetu, ki mine, 
ampak v Bogu, ki večno ostane.                                       
                       R. Cantalamessa 
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  Velika noč  

Velika noč, ki jo obhajamo 

danes 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. Alelujo pojemo pred 

evangelijem, ki je veselo 

oznanilo. Aleluja je star 

bogoslužni vzklik v čast in hvalo 

Jahveju, ki se pogosto nahaja na 

začetku in koncu psalmov. 

Veselje ob veliki noči je težko 

izraziti z eno samo besedo, zato 

se beseda aleluja večkrat 

ponavlja kot refren.  

 

 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 
 
 Ob velikonočnem prazniku, 
vam dragi župljani v svojem 
imenu in v imenu našega g. 
duhovnega pomočnika voščim 
blagoslova v vašem življenju. Naj 
nas Vstali Gospod prežarja s svojo 
milostjo. Posebej veljajo voščila 
vsem ostarelim, bolnim in 
preizkušanim bratom in sestram.  
 
 Zahvala vsem, ki ste sodelovali 
v pripravi in poteku sv. bogoslužja 
v velikem tednu. Vsem, ki ste se v 
tako lepem številu udeležili 
košaškega križevega pota na 
Cvetno nedeljo. Hvala 
Neuvirtovim Štajercem, da so nas 
že šesto leto zapored prebudili na 
velikonočno jutro. Hvala naši 
mladinski pevski zasedbi za zelo 
lepo petje pri današnji pozni sv. 
maši. Posebej gre zahvala vsem 
sodelavcem na našem Radiu 
Maribor na čelu z gospodom 
Petelinškom.  Res, letošnji 
Velikonočni praznik je nekaj 
posebnega. V tednu, ki je pred 
nami bo v nas bogato odmevala 
velikonočna aleluja.   



 V tednu, ki je pred nami ne bo 
verouka.  
 

 V soboto 18.4.2015 ob 
18h, bo v naši novi 
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.   
 
 

 Sv. maše so v  
 župnijski cerkvi 
 

 
VELIKA NOČ, 5.4., prva nedelja 
v mesecu, Vincencij, duhovnik; 
07.00 + Ivan Golob 
10.00 + župljani in dobrotniki   
            naše župnije 

 
 

 
PONEDELJEK V VELIKONOČNI 
OSMINI, 6.4.,  
Irenej, škof, mučenec; 
09.00 + Jože Škrobar  
(daroval gospod Franc Fekonja) 

 
TOREK V VELIKONOČNI OSMINI, 
7.4., Herman Joţef, 
premostaten;  
19.00 – za zdravje  
(darovala gospa Zofija Soko) 
 

SREDA V VELIKONOČNI OSMINI, 
8.4., Dionizij, škof; 
19.00 + Zofija Karner 
 
ČETRTEK V VELIKONOČNI 
OSMINI,9.4.,  
Maksim Aleksandrijski,škof;  

  19.00 + za zdravje sina  
  (darovala gospa M. Nikitenko) 
 

 
 

PETEK V VELIKONOČNI OSMINI, 
10.4., Ezekijel, prerok;  

19.00 + župljani in dobrotniki 

naše župnije   
 
SOBOTA V VELIKONOČNI 
OSMINI, 11.4.,  
Stanislav, škof, mučenec; 
19.00 + Srečko Zorec - 4. obl., + 
mama Ivana Škofič - 2 meseca 
(darovala Cvetka)  

 

 
 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 Izdajatelj 
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