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 Maše v prihodnjem tednu
2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA, 23.4. 
                                                                       krstna nedelja
7.00: živi in + farani
          + Jurij PEGANC, 40. obl., Drago, 30. obl., in 
Antonija (Rifengozd) ter rodbina HRASTNIK, 
9.00: + Ferdinand in Rozalija ŽELEZNIK
        + Hedvika BREČKO, 3. obl., in Zdravko
10.30: + Franc KAČIČ in starši
             + starši MEDVED in stari starši
PONEDELJEK, 24.4., sv. Marija Klopajeva, svetopis. žena
7.30: + Anika VODIŠEK
         + Frančiška KRAŠOVEC 
TOREK, 25.4., sv. Marko, evangelist
9.00: sv. Katarina: + PAVČNIK, JENČIČ in JECL
19.00: + Anton MEDVEŠEK
             v zahvalo za 80 let življenja
SREDA, 26.4., sv. Marija, Mati dobrega sveta
7.30: + Ana HRASTNIK
         +Avguštin ŽIKOVŠEK
         + Janez HABE 
ČETRTEK, 27.4., sv. Cita, dekla, devica
19.00: + Neža PLAHUTA, obl., in mož Martin
            v priprošnjo za zdravje
            + Marija SEVŠEK, 8. dan
PETEK, 28.4., sv. Vital, mučenec
7.30: + Marija KRAJNC, 7. obl.
19.00: + Zofi ja KAJTNA
            + Adolf ZALOKAR
SOBOTA, 29.4., sv. Katarina Sienska, dev., cerkv. uč. 
19.00: + Božo BALOH, Albin, Ana PUŠNIK, 
               Ladislav in Ljudmila PAVLINC
            + Karolina BELEJ

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 30.4.
7.00: živi in + farani
9.00: + dekan Jože HORVAT
         + Vinko KRAŠOVC
10.30: + starši BELEJ in BURGER

iz mojega Srca, in jo oplemeniti. Tu se beda duše 
srečuje z Božjim usmiljenjem. Povej ljudem, da iz 
tega izvira usmiljenja lahko zajemajo milosti samo 
s posodo zaupanja. Če bo njihovo zaupanje veliko, 
moja radodarnost ne bo imela meja. Potoki moje 
milosti preplavljajo ponižne duše. Ošabni so vedno 
v uboštvu in bedi, ker se moja milost od njih obrača 
k ponižnim« (1602). Z vsem zaupanjem se zateka-
jmo k Jezusu, ki je ljubezen in usmiljenje.
   Apostolska dela (5,12-16) govorijo o velikem 
navdušenju Jezusovih učencev, ker so se po nji-
hovih besedah in molitvi zgodili mnogi čudeži, 
tudi ozdravljenja težko bolnih ljudi. S preprostim 
srcem in polni zaupanja v Božjo previdnost so se 
enodušno zbirali k molitvi. Izpred oči niso izpustili 
živega Jezusa, ampak so ga oznanjali tudi z dejanji, 
ki so se zgodila po njih. Zavedali so se, da Jezus 
deluje po njihovih rokah in besedah. Zaradi njihove 
gorečnosti, ljubezni in usmiljenja je mnogo ljudi 
sprejelo vero.
Apostol Janez je na otoku Patmosu doživel poseb-
no Božje razodetje. O tem pripoveduje odlomek 
iz knjige Razodetja (1,9-13.17-19). Videl je 
poveličanega Kristusa in se zgrudil pred Božjim 
veličastvom. V videnju je doživel, kako se z Bogom 
vse začenja in vse zaključuje: Jezus Kristus je Prvi 
in Zadnji in Živi.

-------------------------
Zahvala za krašenje v aprilu vasem Marija Gradec, 
Modrič, Plazovje in Radoblje. V maju čistijo in kra-
sijo Olešče, Padež, Požnica in Reka.

»Evangelij je knjiga Božjega us-
miljenja, ki jo je treba brati in 

ponovno brati, saj je vse, kar je Je-
zus dejal ali storil, izraz Očetovega 

usmiljenja.« papež Frančišek



Vstali Zveličar

Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med 
jokom se je sklonila v grob in zagledala dva an-
gela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju 
in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo 
telo. Rekla sta ji: »Žena, zakaj jokaš?« Dejala jima 
je: »Mojega Gospoda so odnesli in ne vem, kam so 
ga položili.« Ko je to rekla, se je obrnila in zagleda-
la Jezusa. Stal je tam, pa ni vedela, da je Jezus. 
Jezus ji je rekel: »Žena, zakaj jokaš? Koga iščeš?« 
Mislila je, da je vrtnar, in mu rekla: »Gospod, če 
si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil, in ga 
bom jaz odnesla.« Jezus ji je dejal: »Marija!« Ona 
se je obrnila in po hebrejsko rekla: »Rabuní« (kar 
pomeni Učitelj). Jn 20, 11-16

Vstali Jezus je ob prvem srečanju z Marijo Magda-
leno v njenem dojemanju in prepoznavanju vrtnar, 
nenavadno pozoren in vprašujoč, čemu njen jok. 
V očeh dveh učencev na poti v Emavs je samo 
nevedni popotni tujec, ki ju sprašuje: »O kakšnih 
rečeh se pogovarjata med potjo?«   
Pri prikazovanju učencem, ki so bili v tolikem stra-
hu, da je duh, jih je moral najprej umiriti, saj jih 
je nagovoril: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v 
srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje 
noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, ka-
jti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam 
jaz.« (Lk 24, 38b-39)
To poveličano Jezusovo telo je v prikazovanjih z 
znamenji ran žebljev in prebodene strani ter pozdra-
vom: »Mir vam bodi!«  A enemu od učencev, ki ga 
ni bilo med njimi, se zdi vse skupaj tako neverjetno, 
da hoče vse stvari ne le videti, ampak otipati, zato 
ga Jezus ob ponovnem srečanju povabi: »Položi 
svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko 
in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak 
veren.« (Jn 20, 27)

Skrivnostni vstali Zveličar takrat in danes skuša 
vsem utrditi vero, in z Ljubeznijo lastne daritve na 
križu ostati smerokaz ozke in strme poti, ki pa vodi 
v nebo.

Reden inventar vsake župnijske cerkve, koder se 
vršijo tudi vstajenjske procesije, je za namen nošenja 
kip »vstalega Zveličarja«.  Ta isti kip so tudi, koder 
je bilo mogoče, dvignili štirideset dni po veliki noči 
skozi odprtino stropa cerkve in s tem praktično pri-
kazali praznik Vnebohoda. Skoraj po vseh cerkvah 
so zato ti kipi za nošnjo in dvigovanje manjše ve-

likosti. V Laškem  
pa je ta velikost 
kipa zelo izrazita.
V levici drži Jezus 
zastavo, z desnico 
pa nakazuje svo-
jo pot k Očetu z 
značilno dvign-
jenimi tremi prsti, 
znamenjem Svete 
Trojice. Močno 
so poudarjene 
Zveličarjeve rane 
na rokah, nogah 
in prsih. Še pose-
bej je naznačen 
sij okrog njegove 
glave.
Kdo ve koliko 
rodov ta upodo-
bitev Vstalega 
nagovarja laško 
občestvo k veri 
in veselju ob 

velikonočnih praznikih. O sami izdelavi kipa mi 
ni uspelo izbrskati kakšnih podatkov. Kot mnogi 
se tudi sam ustavljam vsako leto ob tej upodobitvi 

Vstalega in moč dialoga izraža vsakoletno svo-
jevrstno pričevanje.

V teh dneh se nam Vstali še posebej želi predstaviti 
kot »vrtnar«. Za to je poskrbela dekoracija za belo 
nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja. K temu so še 
posebej pripomogle improvizirane vrtne ograje, 
kot bi se skušali pridružiti Mariji Magdaleni. Nje-
na žalost in močna želja, da najde odsotnega »Gos-
poda« in ona poskrbi zanj, je tako izrazita, da kljub 
temu, da sta ga dva moška (Nikodem in Jožef iz 
Ariamateje) položila v grob, razmišlja zdaj sama, 
kako izkazati  čast mrtvemu telesu, samo da bi ga 
našla. Evangelist Janez v to Marijino razmišljanje 
vključi praktično izkustvo, kako močna je prava 
ljubezen. Ko jo Jezus pokliče v jeziku aramejščine 
z Mirjam, pa ga prepozna. Ta trenutek izgovorjene 
besede njenega imena  iz odprtih ustnic Vstalega 
slišim tudi sam. To ni samo njeno ime, to so imena 
vseh nas, ki skušamo v velikonočni zaskrbljenosti 
in mnogih lastnih tegobah, s katerimi prihajamo 
pred njega, slišati povabilo, naj gremo k ljudem 
našega časa s sporočilom vstalega Gospoda. Pa še 
strahu naj ne bi občutili več, ker nam podarja svoj 
mir. 

----------------------------

JEZUS, VATE ZAUPAM
   Prvo nedeljo po veliki noči praznujemo belo ne-
deljo. To je zaključek velikonočne osmine. Od leta 
2000 se imenuje tudi nedelja Božjega usmiljenja. 
Takrat je papež sv. Janez Pavel II. poljsko redovni-
co s. Favstino Kowalsko razglasil za svetnico. 
S. Faustina je imela tako globok stik z Jezusom, 
da se ji je Jezus prikazoval in ji naročil, naj pove 
ljudem o veličini njegovega usmiljenja. Takole 
piše v svojem dnevniku: »Hči, ko prihajaš k sveti 
spovedi, k izviru mojega usmiljenja, tedaj na tvo-
jo dušo vedno priteče kri in voda, ki je privrela 


