
                                    

 
 

 

 
 

V E L I K A   N O Č 

04. 04. 2021 

Jn 20,1–9 
 

PREŠLI SMO IZ SMRTI V ŽIVLJENJE 

 
Bistvena vsebina velikonočnega praznika je proslavljanje Jezusove zmage nad 
grehom in smrtjo, proslavljanje zmage Življenja. V pesmi slednici slišimo: »Smrt 
in življenje sta se borila v prečudnem dvoboju: Gospod življenja je umrl, kraljuje 
živ.« Te besede opevajo zmago Jezusa, ko je s svojo smrtjo premagal smrt in 
nam obnovil življenje. Veljajo pa tudi za naše vsakdanje bivanje. Čutimo, kako v 
nas poteka nenehne boj med življenjem, tistim, kar je v nas Božje, ustvarjeno za 
večnost, in smrtjo, tistim, kar je v človeku umrljivo, omejeno, sebično. Vstali 
Kristus nas vabi v boj. Ne v boj enega proti drugemu, 
temveč v boj proti nam samim. To je notranji boj, boj 
proti sebičnosti, proti strahu pred življenjem, ki biva v 
nas. Ozkosrčna, vase zagledana ljubezen ne more voditi 
drugam kot le v kraljestvo smrti. »Mi vemo, da smo 
prešli iz smrti v življenje, ker brate ljubimo. Kdor ne 
ljubi, ostaja v smrti,« piše apostol Janez, tisti, ki je pri 



zadnji večerji slonel Jezusu na prsih in je prvi prišel k njegovemu praznemu 
grobu. 
V prvih krščanskih časih je bil edini praznik velika noč, obhajanje Gospodovega 
vstajenja. Ob nedeljah so se Jezusovi učenci zbirali, da so se spominjali njegove 
ljubezni do konca. Sad tega spominjanja je bil, da so svojega Gospoda 
posnemali. Ljudje, ki so prihajali z njimi v stik, so strmeč govorili: »Glejte, kako 
se ljubijo med seboj!« Mislim, da se nam mora samo od sebe zastaviti vprašanje: 
Koliko smo mi, kristjani ob začetku tega tisočletja, tukaj, kamor smo postavljeni, 
med številne izzive časa, resnični Jezusovi učenci? 
Med afriškimi kristjani, ki so po doživljanju vere precej podobni kristjanom 
prvih časov, je znano velikonočno voščilo: »Kristus, ki živi v meni, pozdravlja 
Kristusa, ki živi v tebi!« To niso samo lepe besede, to je živa resnica. Najlepše in 
najbolj trajno velikonočno voščilo bo, če si tudi mi voščimo tako – vsako jutro 
znova!  

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 
 

 Čez osem dni so bili  
njegovi učenci spet notri  

in Tomaž z njimi. Jezus je  
prišel pri zaprtih vratih,  

stopil mednje in jim rekel:  
»Mir vam bodi!«  

Potem je rekel Tomažu:  
»Polôži svoj prst sèm  
in poglej moje roke!  
Daj svojo roko in jo  

polôži v mojo stran in ne bodi  
neveren, ampak veren.«  
Tomaž mu je odgovóril  
in rekel: »Moj Gospod  

in moj Bog!«  
Jezus mu je rekel:  

»Ker si me videl, veruješ?  
Blagor tistim, ki niso videli,  

                                               pa verujejo!«                       (Jn 20,26–29) 
 

 
 
 
 

 



PLITVA VERA 
 
Človek, ki ljubi Jezusa, trpi, kadar se srečuje s plitvo vero in kadar ne najde 
gorečnosti v srcu drugih. Posebno bolečino povzroča plitva vera družinskih 
članov: matere, očeta, bratov in sester, sorodnikov, saj so prav ti ljudje človeku, 
ki ljubi Gospoda, najbližji. Želi jim dobro. Rad bi jim povedal, da je Kristus 
pravi, živi in edini Bog, a ga preslišijo. Njegovi kriki obnemijo v notranjosti 
duše. Izzvenijo v oholost napuha brezbrižnih. V srcu se gorečnež zjoče, a ostaja 
nerazumljen, nepotolažen. Znajde se v primežu zavrženosti, ki je doletela Jezusa. 
Kako naj torej ljudem, ki jih imamo radi, dopovemo, naj ne zavračajo Božjih 
resnic, krščanske vere, Jezusove veličine, njegove Cerkve? Ni zdravila za 
tovrstno neodzivnost, brezčutnost, kajti vsak sam gospoduje svojemu srcu. In če 
v njem ni Boga ali je odrinjen, se Gospodar življenja ne vsiljuje. Čeprav človeka 
neizmerno ljubi, spoštuje njegovo svobodo. Tudi če to pomeni, da ostane človek 
v zemeljski minljivosti materialnega in ne more iskati tistega, kar je zgoraj, ker 
se ves čas peha za tem, kar je spodaj. Toda Gospodar življenja vedno znova 
nagovarja človeka, saj je nad njim Božje usmiljenje. 
 

Peter Millonig, Zasidran v veri 

NAJ TVOJA RADOST OSVOJI NAŠA SRCA 
 
Gospod, naj svetloba tvojega vstajenja ožarja naše 
dneve, premagaj strah v globinah naše zavesti. Naj 
utihnejo naše žalostne popevke, naj umolkne krik 
obupa. Naj žarki velikonočne zarje zasijejo v naših 
očeh in odsevajo na naših obrazih. Naj tvoja radost 
osvoji naša srca. Gospod, daj nam zmagovito upanje. 
Premagaj nas! Premagaj naše zakrknjeno srce, razbij 
naše plahe misli, preženi našo grešno žalost.  Odpusti 
nam grehe proti veselju in upanju.  

 

 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

 
07. 04.: Seja ŽPS ob 20h po Zoom-u. 
 
Svete maše so zaradi vladnih ukrepov do 11. aprila brez udeležbe ljudi. Na Belo 
nedeljo pa upam, da bomo izvedeli, kako naprej.  
Na Veliko noč in Belo nedeljo bo ob 8:30 mogoče prejeti Sveto obhajilo 
ZUNAJ pred cerkvijo na Bregu. Prosimo, da ohranjate medsebojno razdaljo vsaj 
2,5 m. 
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05. april 
2021 

VELIKONOČNI PONEDELJEK 
Vincencij Ferreri Breg 19:00 - Franc Šimnovec 

06. april 
2021 

TOREK 
Irenej iz Srema, škof Breg 7:30 - po namenu 

07. april 
2021 

SREDA 
Janez Krstnik de la Salle, duhovnik Breg 19:00 - v zahvalo (M. U.) 

08. april 
2021 

ČETRTEK 
Maksim in Timotej, mučenca Breg 

 
19:00 - Janez Kalan (A. P.) 

09. april 
2021 

 PETEK 
Maksim Aleksandrijski, škof Breg 

 
19:00 - Rozalija in Anton Perš 

10. april 
   2021 

SOBOTA 
Domnij, škof 

 
Breg 

 
19:00 

 
- v zahvalo (U.) 

11. april 
2021 

2. VELIKONOČNA 
NEDELJA – Bela nedelja 

Breg 7:30 -  za župnijo 

12. april 
2021 

PONEDELJEK 
Zenon Veronski, škof Breg 

  
19:00 

 
- pok. Udir in Vrhovnik 

13. april 
2021 

TOREK  
Martin I., papež Breg 7:30 - Ani Fajon 

14. april  
2021 

SREDA 
Lidvina, devica 

 
Breg 

 
19:00 

 
- Janez Kalan (A. P.) 

15. april 
2021 

ČETRTEK 
Paternij, škof 

 
Breg 

 
19:00 

 
- pok. Gregorjevi  

16. april 
2021 

PETEK  
Bernardka Lurška, devica Breg  19:00 - Karmen Zupan (F. Z.) 

17. april 
2021 

SOBOTA 
Simon Barsabejski, škof Breg 19:00   - starši Kalan in Ivan Kern 

18. april 
2021 

3. VELIKONOČNA NEDELJA  
Evzebij, škof Breg 7:30 - za župnijo 

 
Izdaja župnija Kranj-Drulovka;                                                               Odgovarja: Ciril Plešec, žpk. 07/2021 
Breg ob Savi 42, 4211 Mavčiče;                                                              Uredili: Leja in Nuša Šimnovec 
Tel.: 042332870, 041760158;                                                               E-mail: ciril.plesec@siol.net  
TRR: SI56 6100 0001 5473 496; pri Delavski hranilnici Kranj         https://zupnija-drulovkabreg.si/ 


