
 

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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Vse bolj je rastlo število 
mož in žená, ki so verovali 
v Gospoda. In tako so pri-
našali bolnike na ceste ter 
jih polagali na ležišča in 
nosila, da bi se, kadar je šel 
Peter mimo, vsaj njegova 
senca dotaknila koga iz-
med njih. 

Zahvaljujte se Gospodu, 
ker je dober.

»Ne boj se! Jaz sem Prvi in 
Zadnji in Živi. Bil sem mrtev, 
a glej, živim na veke vekov 
in imam ključe smrti in 
podzemlja. Zapiši torej, kar 
si videl, kar je in kar se bo 
zgodilo poslej!«

»Prejmite Svetega Duha! 
Katerim grehe odpustite, so 
jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite, so jim zadržani.«

Katerim odpustite ...
Hrepenim, da bi bil svoboden, da bi se rešil vsega, kar me breme-
ni. Razočaran sem, frustriran, ker so se mi načrti izjalovili. Brezup 
spričo prihodnosti. Odnosi, ki bi jih rad ohranil in jih ne morem. 
Vse to visi nad menoj kot težko breme in ovira moje pogumne 
korake v prihodnost. “Katerim grehe odpustite, so jim odpušče-
ni”, pravi Vstali preplašenim učencem, ki kot kup nesreče ždijo 

za zapahnjenimi vrati. “To 
ne pomeni: spovejte čim več 
ljudi! To pomeni: posnemajte 
me! Ljudi sem osvobodil, 
izobčene postavil v sredo, 
grešnice naredil za učenke, 
male in zatirane zaščitil. 
Vedno z obljubo: Tvoji gre-
hi so ti odpuščeni, Bog ti je 
blizu!“
To naroča Jezus nam, svoji 
skupnosti, ki tudi pogosto 
obupano sedi v kotu, ne ve, 
kaj naj naredi in ne vidi no-
benega izhoda: osvobodite 
ljudi! Hrepenijo po tem. Ne 
držite jim pridige, ne nalagajte 
predpisov, ki jih bodo muči-
li, ne prepirajte se, kdo mora 
sedaj kaj narediti: Poglejte 
tja, kjer so obremenjeni.  
Nosite drug drugega bre-
mena. Pomagajte utrujen-
im! Tega Svetega Duha vam 
dajem.

Na lestvi, nebesom ne-
koliko bližje - in vendarle 
ne pametnejši. Področje 
Božjega lahko celo s čutili 
usmerjam, ne morem pa 

ga popolnoma dojeti.  
To je višja raven resnič-
nosti - za to je potrebna  

vera in zaupanje.



Krstno svečo prižgemo ob 
velikonočni sveči, kar pome-
ni, da starši svojim otrokom 
sicer posredujejo življenje, 
življenje samo pa prihaja od 
Boga. Človek je samo posre-
dovalec življenja. S krstom 
pa se dogodi še več. Krščen-
ca približamo svetlobi, ki je 
po Jezusu Kristusu prišla na 
svet. Ta svetloba nas hoče 
razsvetljevati.

ŽIVLJENJE / SVETLOBA                         

Ni življenja brez svetlobe
K najlepšim čudežem 

sodi svetloba, 
četudi se nam zdi samoumevna.

Le v sončni svetlobi 
lahko uspeva življenje. 

Vse, kar živi, potrebuje svetlobo, 
hrepeni po svetlobi, 

raste v svetlobo.

K človekovemu življenju 
sodi svetloba dneva, 
a tudi tema ponoči, 

dejavna rast in krepilen spanec. 
In k življenju sodijo 
tudi senčne plati: 

ne le veselje, 
marveč tudi trpljenje, 

temno breme neuspeha, 
pomračitev, ki jo povzroča zlo.

Naj še tako vedno znova 
poskušamo temno potisniti 

v ozadje in ga zanikati, 
slednjič nam ostane  

samo ena pot: 
sprejeti senco in upati 

na svetlobo, na svetlobo z višine, 
ki sveti v temo, 

jo prodre in spremeni.

Potem pride v naše 
ohlajeno življenje sonce.

Potem smo lahko tudi sami sonce 
in lahko v temno življenje 
drugih ljudi prinesemo 
sončne žarke ljubezni.

Tudi velika noč ima znamenja in simbole, ki nam sprego-
vorijo o prazniku in o tem, kaj praznujemo. Vemo, da pra-
znujemo, da je Jezus vstal in spet živi. Zakaj ob tej priliki 
pisano barvamo jajca, velikonočne pirhe? Običaj, da človek 
barva jajca, je veliko starejši kot krščanstvo. Našli so po-
barvane jajčne lupine, ki so stare več kot 6 tisoč let. Zakaj 
pa kristjani barvamo jajca prav za veliko noč in jih imenu-
jemo velikonočni pirhi?
Jajce je star simbol za Jezusovo vstajenje. Pravzaprav je 
jasno, da piščanec mora prebiti trdo jajčno lupino, da se 
izleže. Ljudje so to nekoč primerjali s tem, da je Jezus iz 
zaprtega groba vstal v  življenje. Zakaj imajo ponekod obi-
čaj, da za veliko noč skrivajo jajca? Morda zato ker so tudi 
žene na velikonočno jutro najprej iskale Jezusa na napač-
nem mestu, v njegovem grobu. Tam pa ga ni bilo več, ker je 
vstal od mrtvih. Poleg drugih simbolov je tudi velikonočna 
sveča, ki jo prižgemo na velikonočno vigilijo. Na njej je po-
gosto narisan križ in grški črki alfa in omega, prva in zad-
nja črka grške abecede. Velikonočna sveča pomeni: Kristus, 
začetek in konec vsega življenja, je luč življenja



Ta prizor deluje  
razumevajoče in ljubeče. 
Tomaža, dvomljivca, 
ne izključijo, 
ampak ga resno jemljejo. 
Jezus celo vodi 
Tomaževo roko do rane.  
To pa ne pomeni,  
da potrebujemo 
dokaze, da bi lahko 
verovali. Vera ni 
vprašanje gotovosti. 
Versko prepričanje 
temelji na Božji obljubi 
»Blagor tistim,  
ki niso videli,  
pa verujejo!« (Jn 20,29)

MI SMO TOMAŽIMI SMO TOMAŽI
Nismo prepričani, še manj poznamo stvari. Mi sprašu-
jemo. Kolikor bolj si prizadevamo, da bi kaj vedeli, toliko 
večja so vprašanja. Mi smo Tomaži. Vseskozi. Hoče in ne 
more. Gre naprej in spet nazaj. Zaupa in ne zaupa - sebi 
ali Jezusu svojemu prijatelju. Tomaž je več kot Tomaž, 
dvojček. Tomaž je kristjan vseh kristjanov: Verujem, po-
magaj moji neveri. V tem ni nič slabega. Tukaj se dogaja 
nekaj, kar ne morem razumeti, ampak enostavno mo-
ram samo živeti: On živi! In jaz živim, ko on živi. Z vso 
močjo svoje ljubezni. 
Tedaj se kmalu izkaže, kako močno On živi. Kjer je ljube-
zen, tam je življenje. In kjer je življenje, je On sredi med 
nami. Spet smo Tomaži. In to je takrat, ko ga otipamo.

SVETNIKI v tem tednu
P Marko, evangelist
T Marija Mati dobrega sveta
S Cita, devica
Č Ludvik Monfordski, duhovnik
P Katarina Sienska, c. učiteljica
S Jožef Cottolengo, red. ust.
N 3. VELIKONOČNA NEDELJA

Sveta Katarina Sienska

 

Katarina iz Siene (1347–1380) 
je bila rojena med italijan-
sko renesanso v nemirnem 
času državljanskih vojn in 
družinskih spopadov. Bila je 
nadarjena mistikinja, pa tudi 
neizmerna asketinja. S 16 leti 
je vstopila v tretji red domi-
nikancev. Še naprej je živela 
v asketski strogosti in strogi 
odmaknjenosti. Po nekem vi-
denju je opustila odmaknjeno 
življenje in se posvečala negi 
bolnikov in revežev. Njena 
pisma so priča mistične teolo-
gije. Zadnjih deset let svojega 
kratkega življenja je potova-
la po svoji domovini in k pa-
pežu v Avignon z mirovnim 
poslanstvom. Papež Gregor 
XI. se je dal pregovoriti in se 
je leta 1376 dejansko vrnil  
v Rim. Goduje 29. aprila.
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Srečanje z Vstalim postane za učence ura rojstva  
njihove vere, vere v Jezusa Kristusa - Vstalega. Z vero 
so tako rekoč ponovno rojeni tudi učenci - in ne samo 
oni: za evangelista Janeza je na to prvo veliko noč tudi 
že binkošti. Učenci postanejo apostoli. Po posredova-
nju Vstalega postanejo Božji poslanci.

SVETE MAŠE  
od  25.4. do 1.5. 2022

PONEDELJEK
   7.30 Za + Franca Dobnika
  Za  + Angelo Vesel (greg.)
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
 18.30   Za  vse + sorodnike Vehovec
  Za  + Terezijo Prušnik
 TOREK
 7.30 Za + Edo Kosmač
  Za + Angelo Vesel (greg.)
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
 18.30 Za + Emilijo Gomze

SREDA
 7.30 Za + Antonijo Planinšek
  Za + Angelo Vesel (greg.)
 18.30  Za + Štefanijo Mlakar
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner   
        ČETRTEK
 7.30 Za + Angelo Vesel (greg.)
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
 18.30 Za + Marto Kač, žive in + Kačeve
  Za + Vinka Kresnika 
 PETEK
 7.30 Za + Katarino Mavrič
  Za + Katarino Zorko
  Za + Škrablove in po namenu
18.30   Za  +Angelo Vesel (greg.)
 SOBOTA
  7.30 Za + Angelo Vesel (greg.)
  Za žive in + dobrotnike DBC
  Za + Anico, Zvonka in Štefana Gračner
18.30  Za + Stanislava Škornika

NEDELJA
 8.00 Za + Ramšak, Lončar Brečko
  Za +Angelo Vesel (greg.)
 10.00 Za + Mladenko Hrvatič in  
  Štefana Paniča

     OZNANILA
•	Danes obhajamo drugo velikonočno nedeljo tako ime-

novano belo oziroma nedeljo Božjega usmiljenja. 
•	Prihodnjo nedeljo začenjamo nov mesec, ki je na po-

seben način posvečen Mariji in šmarnični pobožnosti. 
•	Šmarnična pobožnost bo med tednom v naši kapeli 

med večerno mašo (18.30) in pri kapeli na Prekorju 
(19.30).
•	Na praznik sv. Jožefa - delavca, bo v romarski cerkvi sv. 

Jožefa nad Celjem drugi romarski shod, ki ga bo letos 
vodil p. Vinko Škafar, kapucin. Praznična sveta maša bo 
ob 10.00.


