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21. april 2019 

VELIKA NOČ 

  
Leto C 

štev. 16 

Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka  Letnik XV 

DA BI VIDELI IN VEROVALI  
(Jn 20,1-9) 

Kristusovo vstajenje je temeljni kamen naše vere. Če bi Kristus samo umrl, pa naj bi 

umrl še tako junaško in predano, bi ostal samo neka minula zgodovinska oseba, kakor jih 

je bilo na tisoče drugih, in nič več. Ker pa je vstal od 

mrtvih, je s tem dokazal, da je Božji Sin, ki ima oblast 

nad življenjem in smrtjo, dokazal je, da je pravi, 

obljubljeni in napovedani Odrešenik. Na tej veri v 

Kristusovo vstajenje temelji tudi vera in upanje na naše 

vstajanje in večno življenje.  

Kristusovo vstajenje pa je tudi edini čudež, ki ga moramo 

verovati, če želimo sploh biti kristjani. Za vse ostale 

čudeže, bodisi svetopisemske ali druge dokazane čudeže 

velja, da je primerno, da jih sprejemamo in jih 

verjamemo; če tega ne storimo, smo še vedno lahko 

kristjani, če zanikamo Kristusovo vstajenje, pa ne 

moremo več reči, da smo kristjani. Z zanikanjem tega 

čudeža se namreč zruši naša vera! 

Da lahko pridemo do vstajenja in sprejemanja slednjega, 

pa je potrebno spreobrnjenje! Za mnoge kristjane lahko 

rečemo, da so sicer krščeni, toda ne spreobrnjeni.  

Spreobrnjenje pomeni – odpreti srce Bogu. To pa ni 

enkratno dejanje, ampak nenehni proces, naša nenehna 

naloga. Obremenjenost z izvirnim grehom nas nenehno 

vleče k tlom, zato si moramo nenehno prizadevati, da 

vstajamo k novemu življenju. Krščanstvo ni  vera nekih 

»nesmrtnih«, ampak vera »vstalih« Največji sovražnik 

krščanstva je to, da bi se naveličali vstajati! Ta sovražnik 

spreminja vstajenjsko vero v »zaspano vero« kar je popolno nasprotje pravega 

krščanstva. 

Ob največjem krščanskem prazniku vam torej želim, da bi »videli in verovali«. Da bi z 

Jezusom vstali tudi mi. 

Po: J. Kužnik, V Marijini šoli 

 
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) 
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VELIKONOČNA POSLANICA 

SLOVENSKIH ŠKOFOV 
»Vstal sem in sem še naprej z vami!« 

Kristus je vstal, da nam podari življenje in gre z nami v življenje. 

Če smo na veliki petek zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca, na velikonočno 

jutro On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga prinaša veselje in upanje. 

Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in osmišlja našo življenjsko pot. 

Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred več kot dva tisoč let, 

ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali Gospod nam zagotavlja: »Vstsal sem in 

sem še naprej z vami!« 
Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog. 

Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremljevalec, sopotnik in 

brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja in smrti. Naša 

življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem. Njegovo vstajenje je zagotovilo 

našega vstajenja in večnega življenja.  

V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri XIV. Postaji, ko Jezusa 

položijo v grob, ampak s tako imenovano XV. Postajo, z Jezusovim vstajenjem na 

velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali 

velikonočne priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede 

meni in tebi: »Vstal sem in sem še naprej z vami!« 

Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bogat tok pričevalcev in današnjemu človeku 

prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko začutim, da Vstali, tako kot je 

prišel naproti ženam in svojim učencem, prihaja naproti tudi meni.  

Dragi verojuči in ljudje dobre volje, dragi bolniki, ostareli in trpeči, dragi zamejci in 

zdomci, voščim vam blagoslovljene in doživete velikonočne praznike! 
msgr. mag. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 

DEKANIJE BRASLOVČE 
V celjski škofiji smo vsi verni povabljeni k posebni molitvi za duhovne poklice vsako 3. 

nedeljo v mesecu ob 15. uri v Marijini cerkvi. Vsak mesec je na vrsti druga dekanija. V 

mesecu aprilu so k molitvi za duhovne poklice še posebej povabljeni verniki iz dekanije 

Braslovče. Ker letos na tretjo nedeljo obhajamo praznik Jezusovega vstajenja – Veliko 

noč, zato smo na drugo velikonočno nedeljo - Belo nedeljo, ki je tudi nedelja Božjega 

usmiljenja povabljeni k molitvi za duhovne poklice, ki je v Marijini cerkvi v Celju. Ob 

15. uri je molitvena ura in ob 16. uri slovesna škofova sveta maša. Prisrčno vabljeni! 

SKAVTI ZBIRAJO STAR PAPIR 
Tekom zime se je v vaših domovih zagotovo nabralo na kupe starega papirja. Vabimo 

Vas, da pred poletjem počistite zaloge in papir od 25. do 29. aprila pripeljete pred Anin 

dom, kjer bo stal kontejner. Če imate težave pri prevozu se obrnite na Vida (031 562 

733). Hvala v naprej! 

tel:031%20562%20733
tel:031%20562%20733
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SVETNIK TEDNA 
MARIJA KLOPAJEVA, 24. april  

Na veliki petek poslušamo poročilo o Jezusovem trpljenju, v 

katerem je omenjeno tudi ime Marija Klopajeva. Bila je med 

ženami, ki so stalno spremljale Jezusa in mu stregle na 

njegovih poteh. Bila naj bi žena Klopaja (po starem prevodu 

Kleopa), ki je bil Jakobov sin in brat svetega Jožefa. Marija 

Klopajeva je bila torej svakinja Jezusove matere Marije. 

Znano je, da je današnja svetnica vztrajala ob umirajočem 

Jezusu in njegovi trpeči Materi pod križem na Kalvariji. 

Pomagala je pri snemanju Jezusovega telesa in ostala tam, 

dokler ga niso položili v grob. V velikonočnem jutru je z 

Marijo Magdaleno prihitela h grobu, da bi dopolnili njegovo maziljenje. Bila je ena 

tistih, ki so prve zagledale grob odprt in prazen – bila je torej prva med pričami 

Gospodovega vstajenja. Iz zapisa v Apostolskih delih, da so apostoli po Jezusovem 

vnebohodu šli v Jeruzalem in v dvorani zadnje večerje »enodušno vztrajali v molitvi z 

ženami«, razlagalci enodušno sodijo, da je bila med tistimi ženami tudi Marija 

Klopajeva. S svojim spodbudnim življenjem je bila zgled prvim kristjanom, čeprav po 

prvih binkoštih o njeni usodi ni več nobenih zapisanih poročil.  

Napovednik 
Od 22. do 28. aprila ministrira Gal Prevoršek. 

*********** 

Od 26. do 28. aprila so v Aninem domu duhovne vaje za birmance iz župnije Gornji 

Grad in Nova Štifta.  
*********** 

Od 25. do 30. junija bo potekal ORATORIJ 2019 z naslovom IMAŠ MOČ. 

Z animatorji oratorija imamo srečanje v petek, 10. maja ob 20. uri.  
*********** 

Od 15. do 28. aprila krasijo in čistijo naše svetišče krajani iz Sv. Lovrenca. 

Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

18.00 Marija Reka: za + Alojza in Marico Zakonjšek ter za vse + Kobacove in Bokrove (974) 

20.00 za + Marijo Rovšnik – dar Krkovih iz Matk ob pogrebu (1266) 

VELIKA 

NOČ 
21. april 2019 

Apd 10,34.37-43; Ps 118;  

Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 

6.30 VSTAJENJSKA PROCESIJA nato slovesna 

sv. maša za vse žive in + župljane obeh župnij 

9.00 za + Jožeta Flere - obletnica (1165) 

10.30 Marija Reka: VSTAJENJSKA PROCESIJA 
nato slovesna sv. maša  

za + Olgo Gorjup (obl.), za + Bokrove, Kovačeve in 

Kobacove (975) 
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Velikonočni ponedeljek 

22. april 
Aleksandra, mučenka 

Apd 2,14.22-32; Mt 28,8-15 

9.00 za + Lojzeta Stanko – obletnica (1079) 

15.00 Hom: za + Marijo Goropevšek – dar nečaka 

Jankota z družino ob pogrebu (1193) 

Torek 

23. april 
Jurij, mučenec 

Apd 2,36-41; Jn 20,11-18 

 

19.00 kapela: za + Hildo Kajba – obletnica (1234) 

Sreda 

24. april 
Fidelis, duhovnik, mučenec 

Apd 3,1-10; Lk 24,13-35 

 

7.00 kapela: v dober namen (1233) 

 

Četrtek 

25. april 
Marko, evangelist  

Apd 3,11-26; Lk 24,35-48 

19.00 Sv. Lovrenc: v priprošnjo sv. Neži in za Božjo 

pomoč, tolažbo in blagoslov (1275) 

Petek 

26. april 
Marcelin, papež 

Apd 4,1-12; Jn 21,1-14 

19.00 kapela: za + Ano (obl.) in Alojza Veber 

(1263) 

Sobota 

27. april 
Hozana, devica 

Apd 4,13-21; Mr 16,9-15 

19.00 za + Jožeta Plaskana (obl.) in za vse + 

sorodnike (1268) 

 

 

BELA 

NEDELJA 
28. april 2019 

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

Apd 5,12-16; Ps 118;  

Raz 1,9-13.17-19; Jn 20,19-31 

7.00 za vse žive in + župljane obeh župnij 

9.00 za + Petra Pinterja (obl.), za + starše Matildo in 

Petra Pinter ter za + starše Angelo in Rudolfa 

Savinek (1072) 

- za + Franca Tavčer (obl.) ter za vse + Volpetove in 

Tavčerjeve (1216) 

10.30 Marija Reka: za + Lilijano, Anico, Ivico (obl.) 

in Zdravkota Jan ter za vse + Mehanove in Pinterjeve 

(976) 

- za + Ido Svet – dar svakinje Dragice ob pogrebu 

15.00 Celje – Marijina cerkev: molitvena ura za 

duhovne poklice 

16.00 slovesna sv. maša  

MISEL TEDNA 
Vstali Kristus je odrešil svet in zgodovino nesmisla. Ni ga odrešil trpljenja.  

Osmislil ga je. (Alojz Rebula) 

VESELO IN BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ 
Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,   

TRR: SI56 0510 0801 5113 562, TRR Karitas: SI56 0510 0801 5261 196;  

Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si; Elektronska pošta: zupnija.prebold@telemach.net, damjan.ratajc@rkc.si,  

Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 

http://www.zupnija-prebold.si/
mailto:zupnija.prebold@telemach.net
mailto:damjan.ratajc@rkc.si

