2. VELIKONOČNA NEDELJA, 8.4.
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože, obl., Terezija DERGAN in + DERGANOVI
+ Jožefa GORIŠEK in Rozalija ALIF
10.30: + Silva HROVAT, obl., in za zdavje
+ iz družin PESJAK in ALEŠ
V tednu od 2. do 6. aprila je reden verouk. Ker je
*2. aprila velikonočni ponedeljek, bodo imeli 5., 6. in
8. razred verouk 9. aprila 2018!

je Kristusovo vstajenje, kajti Bog je Jezusa pred
vsemi ‘potrdil tako’, da ga je obudil od mrtvih!«
Velika noč je prepoznavanje in praznovanje Jezusovega zmagoslavja nad smrtjo. Kdor vanj veruje postaja soudeležen te zmage. To se dogaja že tu
na zemlji. Vsakemu, ki njega sprejme za pot svojega življenja omogoča, da iz duhovne smrti vstane
v novo lepše, polnejše in človeka vredno življenje.
To je življenje nad katerim smrt nima več moči.
Velika noč daje smisel našemu življenju, kot pravi
apostol Pavel:: »Če smo z njim umrli, bomo z njim
tudi živeli (2Tim 2, 11)! Tako je velika noč edina,
ki nam lahko osvetli tudi težke trenutke življenja,
ko se srečamo s trpljenjem in smrtjo. Tudi v teh trenutkih k nam prihaja vstali Gospod z velikonočnim
pozdravom: »Mir vam bodi!«
Velika noč je povezana s križem in brez križa ni
velike noči, nedeljske radosti in vstajenja ni brez
petkovega križa in trpljenja! Zato ni presenetljivo, da molitvene himne svetega tridnevja tako
prostodušno in zgovorno opevajo in slavijo znamenje križa. Kakor v himni pri jutranjih hvalnicah:
‘Zvesti križ, edino ti si plemenito res drevo, ni lesa,
ki rasel, cvetel, sad poganjal bi tako, sladki les na
sladkih žebljih nosiš breme presladko!’ Kakor je že
prej napovedal naš Gospod: ‘Moj jarem je prijeten
in moje breme je lahko!

Maše v prihodnjem tednu
VELIKA NOČ, 1.4.
6.00: procesija; sv maša: živi in + farani
+ Karolina BELEJ
+ Ana HRASTNIK
9.00: + Boštjan, obl., in starši ROZMAN
+ Franc SREBOT, starši in starši KLEZIN
10.30: + Jože OJSTERŠEK
PONEDELJEK, 2.4., velikonočni ponedeljek
7.00: + Vinko LEŠEK
9.00: + Fanika IMENŠEK
10.30: Marija Gradec: + Anika VODIŠEK

+ Franc JUVAN, obl..

TOREK,3.4., sv. Sikst I., papež, mučenecj
19.00: + Hedvika SKUBIC, 12. obl., in njeni starši
v dober namen
+ Blaž LOKOŠEK
SREDA, 4.4., sv. Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj
7.30: + starši Angela in Izidor BELEJ
+ Ciril DEŽELAK, obl., in starši
+ Marjana PESJAK
ČETRTEK, 5.4., sv. Vincencij Ferrer, duhovnik
9.30: Dom starejših Laško
19.00: za zdravje vseh ljudi na svetu
+ Pavla KOZMUS
+ Rozalija ŠKORJA
PETEK, 6.4., sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec
7.30: + Ana HRASTNIK
19.00: + Sandi ZALOKAR
+ Franc KRAJNC, 8. obl. (Cesta na Svetino)
SOBOTA, 7.4., sv. Janez Krstnik de la Salle, duh., red. ust.
19.00: + Jože ROZMAN
+ Karolina BELEJ
+ Janez HABE
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
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Velika noč 2018
Velikonočno jutro se začne s prizorom žena, ki hitijo k Jezusovemu grobu, da bi mazilile njegovo truplo, saj za to dejanje na veliki petek zaradi bližine
sobotnega praznika ni bilo časa. Skrbelo jih je, kaj
bo s kamnom, ki je zapiral vhod v grob. Kdo jim
ga bo odvalil? Zavedale so se, da je zanje pretežak.
Te žene niso vedele za stvari v zvezi s pečati. Nekateri so se pa želeli zaščititi: »In oni so šli s stražo in
zavarovali grob, tako, da so kamen zapečatili.«(Mt
27, 66) S pečatenjem groba so hoteli absolutno var-

nost, kajti »napoved tistega zapeljivca, ko je bil še
živ« bi lahko bila najhujša prevara.
Ko pa so prišle do groba, je bil kamen odvaljen.
Izkazalo se je, da je bila njihova največja skrb
prazna. Sveti Peter Krizolog pravi, da se je angel
spustil in odvalil kamen. Ni odvalil kamna zato, da
bi omogočil prehod Gospodu, ki je šel ven, ampak
da bi pokazal svetu, da je Gospod že vstal. Odvalil
ga je zaradi vere, kajti v drugo smer je bil zavaljen
zaradi nevere.
Odvaljenega kamna ni potreboval Kristus zaradi
vstajenja, ampak ga potrebujemo mi, da spoznamo,
da smrt in grob nista več zadnja beseda bivanja. No-

ben grob ni več zaprt. Kamen ne loči več življenja
in smrti. Prazen grob in odvaljen kamen nam
omogočata, da se ozremo k vstajenju in življenju.
On pa, ki je vstal, nas pozdravlja, kakor je pozdravil učence v večeru tistega dneva: »Mir vam
bodi!« Pred nas ne prihaja z očitki zaradi naših slabosti, padcev, grehov, zatajitev. Vse to je nesel na
križ in poveličane rane govorijo o moči ljubezni in
odpuščanja.
Najbolj veselo sporočilo nosi zunanja podoba daritvenega oltarja v Laškem v teh dneh, ko nam odvaljeni kamen, raztrgana pečeta pričata o tem vstajenju.
O veliki noči obnavljamo svojo vero v Jezusovo in
naše vstajenje. Vero v vstajenje in večno življenje
krepimo in izpovedujemo, ko redno in zavzeto
opravljamo svoje dolžnosti, ko lepo pripravimo in
obhajamo velikonočna in vsa druga bogoslužja, ko
smo pri vsem svojem delu zazrti tja čez, v tisto, česar
»oko ni videlo, uho ni slišalo in kar v človekovo srce
ni prišlo« (1 Kor 2,9), ko potujemo s tistimi, v katerih prepoznavamo vzornike in priprošnjike.
Apostol Peter je vedel o Jezusu tisto
bistveno, ker se je
z njim srečeval tri
leta. Več je vedel
o Jezusu na véliki
petek, ko ga je po
zatajitvi Jezus pogledal in se ga usmilil. Še več je vedel po veliki noči ob
srečanjih z vstalim
Jezusom. A največ
je Peter vedel o Jezusu takrat, ko je
v Rimu pretrpel
mučeniško smrt in

se z Jezusom srečal iz obličja v obličje. In Peter
zdaj ve vse o Jezusu. Ker je pri Njem in ga gleda
»iz obličja v obličje«.
O veliki noči delajmo korake v to smer. Tudi če
se opotekamo, omahujemo, padamo, nas vstali Jezus spremlja in krepi. On, ki tako razlaga Božjo
besedo, da postaja naše srce goreče. On, ki dan za
dnem pred našimi očmi blagoslavlja in lomi kruh
ter nam daje sebe v hrano. Temelj temu dogajanju
je Jezus postavil na veliko noč s svojim vstajenjem
od mrtvih. Zato je noč velika, ker iz nje klije tudi
za nas novo, večno življenje.
Naj pozdrav vstalega Jezusa doseže tudi vse tiste,
ki morajo tako ali drugače nositi križ, doživljati
prezir in zasramovanje, ki so prikrajšani za pravico in resnico. Mir vsem tistim, ki trpijo zaradi bolezni, krivic in teptanja človekovega dostojanstva.
Mir vsem tistim, ki
obupujejo nad seboj
in nad svojimi grehi.
Mir tudi vsem tistim, ki povzročajo
krivico in teptajo
dostojanstvo.
Velika noč nam razodeva dobroto in
usmiljenje Boga, ki
prinaša odrešenje.
To pomeni, da
človeku omogoča,
da se lahko osvobodi vezi slabega, v
katere se je zapletel
in zaživi drugačno,
lepše in polnejše
življenje.
Sv. Avguštin je že v
4. stoletju zapisal:
»Vera kristjanov

