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ENKRATEN BOŽJI POSEG V ZGODOVINI 
     Jn 20,6-9 
Velikonočno oznanilo, da je Bog Oče obudil od mrtvih svojega učlovečenega sina Jezusa 
Kristusa, je krščanski odgovor na večno vprašanje vsega smisla človekovega življenja in 
obstoja stvarstva sploh ter edinstveno razodetje glede enega izmed temeljnih bivanjskih 
vprašanj človeštva o življenju po smrti. Seveda vsa verstva odgovarjajo na to isto vprašanje 
odrešenja, vsako ima svojo vizijo in svojo pot. Krščansko oznanilo je izvirno prav v tem, da 
je vstajenje Božji poseg, večno življenje pa Božji dar, v nobenem primeru ne sad 
človekovega prizadevanja. Jezus se je kot človek v smrti na križu v ljubezni povsem izročil 
v Očetove roke, Oče pa ga je obudil od mrtvih kot odgovor na njegovo brezpogojno 
podaritev. Tako je prvič neka človeška narava, v tem primeru seveda Jezusova, izšla iz 
območja padlega stanja in dosegla končni cilj, bivanje pri Bogu. Tako je Jezus Kristus kot 
človek, obujen od mrtvih, postal vrata k Očetu; samo po njem se namreč pride domov. 
Jezus Kristus pa ni vstal od mrtvih in se vrnil nazaj v način našega sedanjega zemeljskega 
bivanja, pač pa je pričel bivati tudi kot človek na povsem drugačen način, ki ga nihče izmed 
živečih na zemlji ni izkusil. Bog Oče je tudi Jezusovo človeško naravo pritegnil v svoj Božji 
način bivanja, v bivanje pri sebi, o katerem ne vemo veliko več kot to, da človeško oko kaj 
podobnega še ni videlo, uho ne slišalo in človekovo srce ne doživljalo (prim. 1 Kor, 2,9). 
Vstajenja torej ne smemo zamenjevati z obujanjem mrtvih, kot je na primer obuditev 
Lazarja, kajti ti so morali vnovič umreti. Vstajenje pa pomeni tudi za materijo neki do takrat 
še nepoznan način obstoja, v katerem se spremeni doživljanje prostora in časa.  Poudariti 
moramo, da je krščansko pojmovanje vstajenja nekaj povsem drugega kot reinkarnacija. 
Ta pomeni vnovično pojavitev, sicer v novi identiteti, na tem svetu; v bistvu nič resnično 
novega, ampak le v novi obliki in kočno največkrat z izginotjem osebnega jaza. Pri 
Jezusovem vstajenju pa oseba ostane ista. Gre pa za drugačen način doživljanja časa in 
prostora.  

Tedaj je prišel 
Simon Peter,  

ki je šel za njim,  
in je stopil v grob.  

Videl je,  
da so povoji na tleh  

in da prtič,  
ki je bil na njegovi 

glavi,  
ni ležal med povoji,  

ampak posebej,  
zvit na drugemestu. 
Tedaj pa je vstopil 

tudi  
oni drugi učenec,  

ki je prišel h grobu,  
in je videl in 

veroval. 
    (Jn 20,6–8) 
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Jutri, na velikonočni ponedeljek vabljeni na VELIKONOČNI KONCERT vokalne skupine 
GALLINA, v tomajsko cerkev ob 17h. Koncert je dobrodelni, vaši prostovoljni darovi bodo 
namenjeni za tomajsko cerkev. Več o koncertu  na naši interentni strani. 

Otroci imate sedaj velikonočne počitnice. Ponovno se v naših veroučnih učilnicah vidimo 
8.maja in vsekakor pri nedeljskih mašah, skupaj z vašimi starši in prijatelji. Jutri na 
velikonočni ponedeljek ste povabljeni k romarski sv.maši v Utovlje ob 10h. 

 

 



 

17.04.2017 
PONEDELJEK 
VELIKONOČNI 

 
 
UTOVLJE 
 

          
  1000 

 
Po namenu od drugod 
(romarska maša-kraški Emavs) 

18.04.2017 
TOREK 
 

 
KRIŽ 

 

  1900 
 
V Boža Bole, Križ 165 

19.04.2017 
SREDA 
 

 
KRIŽ 

    
  1900 

 
VV Starši Vatovec, Križ 107 

20.04.2017 
ČETRTEK 
 

 
KRIŽ 

 
  1900 

 
V Samo Bordon, Križ 107 

21.04.2017 
PETEK 
 

 
 
KAPELA 

    
   800 

 
Po namenu od drugod 

23.04.2017 
SOBOTA 
 

 
PLISKOVICA 

 
 1800 

 
VV Čuk, Pliskovica 90 

24.04.2017 
BELA NEDELJA 
BOŽJEGA 
USMILJENJA 

 
 
KRIŽ 

         
 
 1000 

 
 
Po namenu iz Šepulj 1d in za VSE 
ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

 

Če boš sledil svojemu hrepenenju in svoji ljubezni do 
konca, boš srečal Vstalega kakor Marija Magdalena – to ti 
v svojem evangeliju na današnji praznični dan sporoča 
evangelist Janez. Samo sredi teme svojega srca se moraš 
odločiti, da poiščeš tistega,  ki ga ljubi tvoja duša. Takrat 
boš spoznal, da je grob prazen, da Gospod živi; da živi za 
ljubezen in je ljubezen sama. In to do konca. Da imaš 
lahko po tej ljubezni tudi ti življenje.  

Dragi župljani. Želim vam blagoslovljene velikonočne 
praznike. Vstali Kristus je garancija za naše večno 
življenje in nebeško srečo. Stiske, ki jih doživljamo, naj ne 
ohromijo našega upanja, saj je naša pot enaka Jezusovi, 
če bi  namreč Kristus ne vstal, potem bi bilo naše upanje 
prazno. Zato vsak dan doživljajmo to veselje na novo. 

Velika noč  

se zgodi vedno takrat in tam,  

kjer človek tvega,  

da življenju bolj zaupa kot smrti,  

da stori odločilni korak  

in stopi čez mejo,  
 


