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VELIKA NOČ 

On je pravo Jagnje, 
ki je odvzelo grehe sveta. 
S svojo smrtjo je uničil našo smrt 
in nam s svojim vstajenjem obnovil življenje. 

Iz velikonočnega hvalospeva 

Veselje ob njegovem vstajenju, naj napolni srca vaša.  

sestre FMM in bratje kapucini 

VELIKONOČNO VOŠČILO ŠKOFOV 

»Iz velikonočnega tridnevja kot vira luči napolnjuje novi čas vstajenja celotno 
cerkveno leto s svojim sijajem,« uči Katekizem katoliške Cerkve (KKC 1168).  
Zato Cerkev v zanosu vstajenjske vere poje: »Svetloba slavno   vstalega Kristusa 
naj prežene temine srca in duha« (velikonočna vigilija). Temo izdajstva in 
krvavi pot velikega četrtka kot simbol vsega notranjega trpljenja, križ in 
poteptano pravičnost velikega petka, grobno tišino in hlad groba velike sobote 
vedno razsvetljujejo žarki velikonočnega jutra.  
Vstali Gospod je središče naše vere, glavni razlog našega upanja in temelj smisla 
življenja, ki se bo razcvetelo in dopolnilo z našim vstajenjem od mrtvih. On nam 
že v sedanjem življenju prinaša   duhovno polnost, veselje in čar. Velikonočno 
veselje in zavest odrešenja po Kristusu naj v vsej polnosti odmeva v teh dneh in 
vse leto v naših srcih, v našem osebnem, družinskem in družbenem   življenju. 
Naj se stalno razliva tudi navzven po neutrudnem   prizadevanju za večjo 
pravičnost v ljubezni. Pri tem naj bo vstali Kristus naša moč, tolažba in vir 
resničnega krščanskega optimizma.  
Slovenski škofje želimo vam, dragi duhovniki, redovniki, redovnice, misijonarji 
in misijonarke, pastoralni sodelavci in sodelavke pri oznanjevanju, v bogoslužju 
in karitativnih dejavnostih, vsem rojakom po svetu, posebej pa vsem bolnim in 
ostarelim in vsem ljudem dobre volje, naj vas velikonočni prazniki napolnijo in 
obogatijo z obnovljeno vero, globoko radostjo, obiljem milosti in Božjega 
blagoslova.  

Vaši škofje 

Gospodov dan z Besedo: VELIKA NOČ 

Apd 10, 34a. 37-43; Kol 3, 1-4; Jn 20, 1-9 

1. V krščanskem bogoslužju poznamo dve noči, ki z 
neustavljivo vsebino svojega sporočila segata globoko v 
človekovo dušo in sta res z velikimi črkami zapisani v naši 
vernosti. Še več, ob teh dveh nočeh so se oblikovale zvrsti 
praznovanja in navad, ki so že kar del naše slovenske samobitnosti, ki pa vendar 
še zdaleč niso le navade, ampak bistveno več: nekaj, kar je v resnici naše, kar je 
krščansko, kar je za mnoge iskren in pristen izraz žive vere. Pomislimo morda 
na preprosto iskreno in pristno večerno molitev družine pri 
jaslicah, pomislimo na besedo, s katero mamica pred božjim 
grobom razlaga otročku Jezusovo trpljenje in vstajenje; 
kateheza, ki ostane neizbrisna celo življenje! Sveta noč, 
velika noč! Obakrat v jedru pravzaprav isto praznovanje: 
Bog je z nami! 

2. Velika noč! Kako sijoč dan po dnevih spomina na 
Gospodovo trpljenje; dnevi tesnobe, razočaranja in pokopanih upov so mimo. 
Kakšen dan, ko po nekem čudovitem posegu ne dobi le mati-vdova svojega 
mrtvega sina nazaj v življenje, ampak po božanski nedoumljivosti vstaja v 
neminljivo življenje tisti Jezus iz Nazareta, ki je že nekoč dejal o sebi, da je 
življenje in vstajenje, o katerem zdaj prvi med apostoli pravi, da ga je Bog določil 
za sodnika živih in mrtvih ter je edini, v čigar imenu dobi odpuščanje grehov vsak, 
kdor vanj veruje: 

- uresničila se je napoved, ki so se je Nazarečanovi nasprotniki najbolj bali in jo 
sporočili tudi Pilatu: ko je bil še živ, je ta zapeljivec rekel, po treh dneh bom vstal – 
čisto nehote izpovedo, da je vstajenje dokončna zmaga Nazarečana; 

- s kako trdno vero in jasno besedo, kot bi jo klesal v kamen, Peter v Kornelijevi 
hiši zatrjuje: Bog ga je obudil tretji dan in mi, ki smo z njim jedli in pili, potem ko 
je vstal od mrtvih, smo temu priče – v templju, pred množico, pred velikim 
zborom odmeva beseda učencev, ki je ne more utišati nobena grožnja, kot 
pravita Peter in Janez pred velikim zborom: ne moreva, da ne bi govorila, kar sva 
videla in slišala; 

- Gospodovo vstajenje je tisti temeljni kamen, na katerem stoji vsa naša vera, 
kot zatrjuje Pavel: če Kristus ni vstal, je prazna vaša vera, še ste v grehih, tako  
bistvenega pomena je, da beseda o vstajenju v celoti povzema službo apostola, 
kot ob Matijevi izvolitvi pravi Peter: z nami bo priča Gospodovega vstajenja. 

3. V našo vsakdanjost, ki jo nenehno zaznamuje tragika konca v tehle naših 
človeških razsežnostih, sega navdušena beseda učencev, ki so priče novega, 



 

 

neminljivega bivanja: Učitelj je prestopil mejo, ki je še nikomur ni bilo dano 
prestopiti. In krona je njegovo zagotovilo: volja mojega Očeta je, da vsak, kdor 
veruje v Sina, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

             Iz naše župnije 

VELIKONOČNA OSMINA 

Velika noč ni praznik, s katerim bi 'opravili' kar v enem 
dnevu, tako bogato vsebino ima, da ga razširimo še na 
naslednje dni. Pravzaprav bodo vsa naša praznovanja 
in vse naše življenje nosilo pečat velikonočnega dogodka. Naj nas srečanje z 
vstalim Kristusom v tem dnem utrdi v tem velikonočnem razpoloženju. 

VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Svete maše bodo v župnijski cerkvi ob 8.00, 9.30 in 18.00 v Tremerjah ob 10.30 

in pri svetem Miklavžu ob 16. uri. 

SVETA BIRMA  

v naši župniji bo v nedeljo, 22 aprila ob 9.30. 
Devetdnevnico pred birmo bomo začeli v petek, 
13. aprila ob 18. uri. Lepo vabljeni tudi starši in 
botri. Po maši bomo imeli kratek sestanek. 
Naše birmance spremljajmo z molitvijo. 

POROČNI JUBILEJI 

Poročne jubileje – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke 
bomo v naši župniji obhajali na belo nedeljo, 15. aprila, pri maši ob 9.30.  
Vse jubilante, ki letos praznujete eno od omenjenih obletnic, lepo vabimo k naši 
skupni slovesnosti.  
Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. 

SREČANJE FRANČIŠKOVE DRUŽINE 

bo  na belo nedeljo, 15. aprila, pri maši ob 9.30.  

ZAHVALA 

Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli pomagali v pripravah in poteku obredov 
Velikega tedna in Velike noči: vsem ki ste poskrbeli za čiščenje  in okrasitev 
cerkva, bralcem, pevcem, organistom, pomočnikom, ministrantom, skavtom. 
Prav tako Bog povrni za vse darove samostanu.  

 

Poglejte vendar! 
Bog je ponovno odkotalil kamen. 

Pohitite iz grobov vaše brezupnosti. 
Odprite se iz vašega žalovanja. 
Tam, kjer je vsemu videti konec 

– v grobu – se začne novo! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. april 

VELIKA NOČ 

Agapa in Irena, muč. 

   700    VSTAJENSKA PROCESIJA 
          † Stanko in Marija Kač 
  930    † Stane Mori 
1800  †† Vili in starši Rebov 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike  

PONEDELJEK, 9. april 

Poned. v velikonočni osmini  

– d.p.d. 

Maksim Aleksandrijski, škof 

  800   † Franc Hajnšek 
  930    † Jožefa Vrečer 
1800  †† Marjan Jazbec in starši Jazbec-Pustinek 
1030  Tremerje: † Marta Vrečar  
                               in †† iz družine Vrečar 
1600   Sv. Miklavž: † Jerko in Ivanka Železnik 

TOREK, 10. april 
Domen, škof, muč. 

    800   †† Marija Slemenšek in sorodniki 
1800   † Franc Pušnik 

SREDA, 11. april 
Stanislav, škof, muč. 

  800   †† iz družine Mraz 
1800   za blagoslov v zakonu 

ČETRTEK, 12. april 
Zenon, škof 

    800   za vse teharske žrtve  
          in žrtve povojnega nasilja 
1800  †† Bronislava Bohorč, 30. dan 

PETEK, 13. april 
Martin I. papež, muč.  

    800  po namenu 
1800   † župnik Ivan Vodeb 

SOBOTA, 14. april 
Valerijan, muč. 

    800   †† Nada in Marjan Belec 
1800   †† Blaž in Amalija Čater 

NEDELJA, 15. april 

2. velikonočna, bela nedelja, 
nedelja Božjega usmiljenja 

Helena (Jelica), kneginja 

   800    †† starši Krulec ter Edi, Jurij  
               in Julijana Amon 
  930    † Marjeta Cerjan 
1800  † Albert Tratnik 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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