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BESEDA O BESEDI, Jn 20, 1-9

Peter	in	óni	drugi	učenec	sta		
šla	ven	in	se	odpravila	h	grobu.		
Skupaj	sta	tekla,	vendar	je		
drugi	učenec	Petra	prehítel		
in	prvi	prišel	h	grobu.		
Sklônil	se	je	in	videl	povôje,		
ki	so	ležali	tam,		
vendar	ni	vstopil.		
Tedaj	je	prišel	tudi	Simon	Peter,		
ki	je	šel	za	njim,	in	stopil	v	grob.		
Videl	je	povôje,	ki	so	ležali	tam,		
in	prtič,	ki	je	bil		
na	Jezusovi	glavi,		
a	ne	ob	povôjih,	temveč	posebej		
zvit	na	drugem	mestu.		
Tedaj	je	vstopil	tudi		
oni	drugi	učenec,		
ki	je	prvi	prišel	h	grobu;		
in	videl	je	in	veroval.	

(Jn	20,3–8)	
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»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!	
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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.	

VEROUK:	vsem	staršem	pošiljam	preproste	kateheze	na	njihove	el-naslove.	Kolikor	je	mogoče	
jih	uporabljajte,	čeprav	vem,	da	ste	obremnjeni	tudi	s	šolskimi	obveznostmi	na	spletu.		
Podrobnejša	navodila	si	lahko	preberete	na	župnijski	spletni	strani:	www.zupnija-tomaj.rkc.si	

HVALA	VSEM,	KI	MI	V	TEM	ČASU	DARUJETE	ZA	ZASEBNE	SV.MAŠE	

13.04.2010	
PONEDELJEK		 KAPELA 								19.00 ++METKA, BOŠTJAN in ALBERT, 

p.n.Šepulje 36 

14.04.2020	
TOREK		 KAPELA

							
						19.00	
					

++MARTA in MILKA STARC, ALBINA 
ČEVNJA, p.n. Križ 159 

15.04.2020	
SREDA	

KAPELA

						

													
							19.00	 PO NAMENU SERGIJA ŽVABA-Dutovlje 

16.04.2020	
ČETRTEK		 KAPELA

		
						19.00	
						

V ČAST SV. DUHU, p.n. Tomaj 19 

17.04.2020	
PETEK	 KAPELA 							19.00 PO NAMENU LOGAR IL.BISTRICA 

18.04.2020	
SOBOTA	 KAPELA

		
							19.00 V	 PRIPROŠNJO	 MATERI	 BOŽJI	 ZA	

REŠITEV	KRIZE	V	SVETU,	Tomaj	120	

19.04.2020	
NEDELJA	BOŽJEGA	
USMILJENJA	-	BELA	
NEDELJA	

TOMAJ
				
						

									9.00				
					

ZA	ŽUPLJANE	

	 RAZPORED ZASEBNIH SV. MAŠ V KAPELI

Aleluja!	
Kristus	je	vstal!	
On	 računa	 na	 naše	 pričevanje,	 a	 naša	 vera	 je	 včasih	 tako	 majhna,	 da	 si	 niti	 ne	 upamo	
povedati,	da	je	Jezus	naš	Gospod.		
Vstali	 Jezus,	 daj	 nam	 moči,	 da	 bomo	 živi	 pričevalci	 tvojega	 vstajenja	 ter	 tvoji	 zvesti	
oznanjevalci	v	okolju,	kjer	živimo.	

Rad	bi	vam	segel	v	roke	in	voščil	veselo	Alelujo	
Rad	bi	vam	pogledal	v	oči,	pa	smo	si	tako	daleč	drug	od	drugega	
Rad	bi	 vam	položil	 v	 vaša	 srca	krščansko	upanje,	da	Kristus	ni	daleč	od	nas,	da	 je	 v	naših	
srcih,	družinah,	povsod	tam	kjer	je	dobrota	in	ljubezen.	
Tudi	 ta	 stiska	 bo	 prešla,	 a	 praznovanje,	 tisto	 pravo	 ni	 najprej	 nekaj	 zunanjega,	 vidnega,	
marveč	 je	 v	 vseh	 tistih	 drobnih	 vsakdanjih	 dejanjih	 naše	 iskrene	 ljubezni	 in	 sprejemanju	
tistega,	ki	mi	 je	najbolj	blizu:	 to	 je	tvoj	mož	ali	žena,	tvoj	otrok,	tvoj	prijatelj,	 tisti	ki	 leži	v	
bolnišnici	 in	ne	morem	do	njega.	To	duhovno	globino	naj	nam	prinese	 letošnje	obhajanje	
velike	noči	in	naj	v	duhu	zazveni	velikonočna	hvalnica:	KRISTUS	JE	VSTAL.		
Želim	vam	blagoslovljeno	VELIKO	NOČ.

DUHOVNA MISEL OB VELIKI NOČI
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