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Evangelij: Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih Jn 20,1-9 

1 Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu 
in je videla, da je kamen odstranjen od groba. 2 Tedaj je stekla in prišla k 
Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: 
»Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« 3 Peter in óni 
drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. 4 Skupaj sta tekla, vendar 
je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. 5 Sklônil se je in videl 
povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. 6 Tedaj je prišel tudi Simon Peter, 
ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, 7 in prtič, ki 
je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem 
mestu. 8Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in 
videl je in veroval. 9 Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod 
vstati od mrtvih. 
 
»VSTAL JE KRISTUS, UPANJE MOJE!« 

Najgloblje krščansko velikonočno voščilo je izraženo v besedah pesmi 
slednice za praznik Gospodovega vstajenja: »Vstal je Kristus, upanje moje!« 
Velika noč je praznik veselja in upanja. Upanje je pričakovanje prihodnjih 
dobrin, tistih, ki so nam obljubljene. In Jezusovo vstajenje je obljuba, še 



več, poroštvo našega vstajenja. Ruski kristjani si zato za veliko noč voščijo: 
»Kristus je vstal, aleluja, vstali bomo tudi mi!« 

»Upanje je vogelni kamen človeškega življenja,« ve povedati slovenska 
ljudska modrost. In res je tako. Le poglejmo: kdor je zdrav in mu gre dobro, 
upa, da bo tako ostalo še naprej; kdor je bolan in mu gre vse narobe, upa, 
da bo ozdravel in da se bo sreča nasmehnila tudi njemu; mlad človek upa, 
da bo v življenju naredil in dosegel velike reči; človek v zreli življenjski dobi 
upa na mirno in spokojno starost v krogu svojih najdražjih … Eno samo 
upanje nas je! Izraz upanje, upati pa pomeni tudi življenjski pogum, hrabro 
tveganje. »Ta si pa veliko upa!« 

Vsa ta našteta upanja bi bila zelo krha, če ne bi bilo tistega velikega 
upanja, ki je ena od Božjih kreposti, med katere spadata tudi vera in 
ljubezen. Te tri lastnosti vernega človeka so nosilni stebri krščanske 
resničnosti. Vera je namreč pogled naprej, upanje pa usmerja korak 
prihodnosti, katere začetek je vstali Kristus. V njem se je namreč pokazalo, 
kaj bomo vsi, če se bomo v življenju dosledno ravnali po njegovem nauku in 
zgledu – poveličani Božji otroci. 

Velikonočni kristjan mora biti živo, poosebljeno upanje. Ali smo res? 
Velikokrat smo vse prej kot to. Namesto da bi ljudem dejali pogum z 
besedo in ravnanjem, jih tlačimo, jih spravljamo v obup. Kristjan mora 
gledati na življenje skozi Jezusa Kristusa, ki je premagal smrt in vso 
hudobijo sveta; ima moč, da to hudobijo premaga tudi v nas. Pravi kristjan 
zato živi iz nepremagljivega upanja! Po: S. Čuk, Misli srca 

*** 
Sveti Avguštin je o velikonočni aleluji v neki pridigi dejal: »Pojmo tu na 

zemlji alelujo, ko še živimo v skrbeh, da jo bomo nekoč lahko gotovo peli … 
Pojmo jo danes, čeprav se ne moremo veseliti miru v sebi, ampak da bi v stiski 
našli tolažbo. Kakor poje popotna pesem: Poj in se razpoj! Pojoč se tolaži v 
stiski, ne bodi zlovoljen! Poj in se razpoj!« 

Mnogi kristjani so danes izgubili občutek za skrivnost velike noči. Nadvse se 
veselijo pomladi, ampak lepote pomladi povezujejo bolj z doživljanjem 
prebujene narave kot z velikonočno skrivnostjo. Za zgodnjo Cerkev je to sodilo 
skupaj: vstajenje Jezusa Kristusa obnavlja tudi stvarstvo. Velika noč je bila v 
izvoru praznik pomladi; Judje so s praznovanjem pashe izbrisali kanaanski 
pomladni praznik in ga spremenili. Kristjani so v velikonočni skrivnosti 
prepoznali pravo pomlad: življenje je močnejše od smrti. Otrplost groba se 
preobrazi v cvetoči vrt. Vezi, ki nas ločujejo od življenja, se pretrgajo. Z 
vstajenjem odkrijemo novo živost na svoji duši in telesu. 

Pot vstajenja, ki jo hodimo v dneh velikonočnega časa, je pot do vedno 
večje živosti, svobode in veselja. In med praznovanjem te poti bi se nas naj 
vedno bolj dotaknile priložnosti, ki nam jih podarja Stvarnik. Hoditi vstajenjsko 
pot pomeni osvobajati se vsega, kar nas ovira pri resničnem življenju, stopiti iz 
sebe in tako izkusiti širino in svobodo življenja, vstati iz sanjarjenja o iluzijah in 
se postaviti na trdna tla. V postnem času smo se tako v križevem potu ob 
Jezusovem trpljenju poglabljali v svoje lastne rane, sedaj z veliko nočjo pa 
stopamo v čas, ko pozabimo na svojo ranjenost: obrnimo se k življenju, ki bi 



rado vzcvetelo iz naših ran. Danes, ko se mnogi ljudje utapljajo v ranah iz 
preteklosti, nas želi vstajenje popeljati v življenje, ki je močnejše od vseh 
ranjenosti in blokad. Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 
 
Mašni nameni so oznanjeni za vse tri župnije skupaj. Sveto mašo lahko vsak 
dan spremljate na facebook strani (Obnova župnijske cerkve Šmarje pri 
Jelšah) iz župnijske cerkve v Šmarju. Ob nedeljah je ob 9. uri in med tednom 
je ob 8. uri, na TV Slovenija 2 vsako nedeljo ob 10. uri. 
 
VELIKA NOČ 
Blagoslovljeno veliko noč, vsem vam, vašim domačim, vsem, ki delate v 
zdravstvu in v ustanovah, ki skrbite, da lahko nujne stvari potekajo 
nemoteno. Vsem bolnim, onemoglim, še posebej vsem, ki jih je epidemija 
osebno prizadela ali kakorkoli zaznamovala. 
Hvala vsem, ki v teh prazničnih dneh pomislite tudi na nas duhovnike, hvala 
vam za vsako prijazno besedo, sms ali mail. Hvala za hrano in dobrote, ki 
nam jih v teh dneh darujete. Hvala za darove s katerimi podpirate 
delovanje naših župnij, tudi v tem času. Bog povrni za vse dobro. 

Vaši duhovniki  
VELIKONOČNI PONEDELJEK - EMAVS 
Sveto mašo ob 9. uri boste lahko spremljali na facebook stran Obnova 
župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah. 
 
BELA NEDELJA: Prihodnja nedelja je druga velikonočna nedelja, bela 
nedelja, tudi nedelja božjega usmiljenja. 
 
NAŠI RAJNI: V preteklem tednu smo se poslovili od Majde Kovačič iz Šmarja 
in Srečka Korošec iz Šmarja. Spomnimo se rajnih v molitvi. 
 
ZVON SV. ROKA NAS VABI K MOLITVI V BOJU ZOPER KORONAVIRUS 
Zvon sv. Roka nas vsak večer ob 20. uri, vabi k molitvi v boju zoper 
koronavirus.  
Molimo. Vsemogočni večni Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal 
za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si 
v težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, 
pomoč in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije nove gripe 
ogroženo zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in 
reši strahu pred okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim delavcem in vsem, ki 
skrbijo za bolnike. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega 
Roka in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč in 
bližino.  Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto. Po 
Kristusu, našem Gospodu.  Amen.  
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Obnova župnijske cerkve je v teku. Trenutno 
miruje. Montaža orgel je gotovo in tudi oglaševanje je v glavnem končano 
tako, da že lahko igramo na njih prvi svetih mašah. Na vse vas, tako kot do 



sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju 
finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: 
SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč. 
 
VERSKI TISK – DOSTOP: V cerkvi sta na voljo Družina in Ognjišče. Cerkev je 
čez dan odprta, tako, da tisk lahko vzamete. 
 

VELIKA NOČ 

Ponedeljek 
13.4.2020 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 
sv. Martin I. 

 za † Ivana Sovinc  
za † Jožeta Stoklas 
za † Olgo Svetelšek 

Torek 
14.4.2020 

sv. Lidvina 
devica 

 za † Marijo Majcen 
za † Marijo Pekovšak 
po namenu  

Sreda 
15.4.2020 

sv. Paternij 
 škof 

 za † Srečka Šraml in starše 
za † Slavo Mlakar 
po namenu  

Četrtek 
16.4.2020 

sv. Bernardak 
Lurška 
devica 

 za † Milico Plevnik  
za † Marijo Podgoršek 
za † Slavkota Jemenšek 

Petek 
17.4.2020 

sv. Simon 
Barsabejski 

škof 

 za † Rudolfa Zidar 
za † Jožeta in Elizabeto Smole (obl), 
Franca Lesjak 
za † Ivanko Jezovšek 

Sobota 
18.4.2020 

sv. Evzebij 
škof 

 za † Frančeka Šolinc (obl) 
za † Stankota Regoršek (obl), 
Jankota Šravs (obl), Lojzeta 
Kumberger (obl), Ljudmilo Štravs, 
rodbino Kerš 
za † Janeza Belej (obl), Ano Belej 

Nedelja 
19.4.2020 

2. 
VELIKONOČNA, 
BELA NEDELJA 

sv. Leon IX.  
papež 

 
 
 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Stankota Nunčič (obl), Franca 
in Antonijo Vrbek, Jožefa, Janeza in 
Antonijo Nunčič 
za † Ivana Boršič (obl), Marijo 
Boršič, stare starše Zajko in Boršič 
za † Terezijo in Štefana Potisk 
za † Milko Černoša  
za † Martina in Alojzijo Červak (obl) 

www.zupnija.smarje.com; Izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan  

http://www.zupnija.smarje.com/

