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Odlomki Božje besede na nedeljo Božjega Usmiljenja: Apd 5,12-16; Raz 1,9-11.12-13.17-19; Jn 20,19-31

TEKLA...

VELIKA NOČ
 »Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3)

Današnji dan ni navaden dan, niti navadna nedelja. Je dan, ki ga je naredil 
Gospod” (Ps 118). Kristus je vstal. Šel je v smrt, zvest svojemu poslanstvu, 
vendar je vstal od mrtvih in se razodel kot mogočni in živi Gospod. Jezusovo 
vstajenje ni le zapleten dogodek za učene teologe, ampak resničnost, ki zadeva 
vsakega od nas. O tem velikem dogodku govori evangelist Luka.
Marija Magdalena je šla h grobu. Bilo je zgodaj zjutraj, vse je bilo še temno. 
Evangelist s tem slikovito napove, da zanjo velikonočni dan še ni nastopil. Vsa 
prestrašena, ker je bil grob odprt, je zbežala k apostolom in jim naznanila, da 
Gospoda ni več v grobu. “Le kje je truplo”, se je spraševala. Janez in Peter sta 
tekla h grobu. Janez je bil hitrejši, vendar je dal prednost Petru. To ni slučajno, 
ampak namenoma zapisano. Posameznik ne veruje sam od sebe, ampak ga 
podpira vsa skupnost Cerkve. Vsak od nas je v svoji veri odvisen od Cerkve, 
ki jo tukaj predstavlja Peter, kot glava apostolskega kolegija. Janezu ne gre za 
neko svojo vero, ampak hoče biti v edinosti s Cerkvijo in njenim vodstvom, ki ga 
predstavlja Peter. Vera ni nikdar korak samotarja, ampak jo nosi vera vse Cerkve, 
na kateri sloni.
Brez dvoma se mora vsak zase potruditi za svojo vero in ga pri tem nihče ne more 
nadomestiti. Kot zrela oseba mora vsak najti svojo osebno vero. Pri tem nihče ne 
začne pri točki “nič”, ampak se vključi v veletok vere cerkvene skupnosti. Ta veletok 
je zame osnova moje vere. Sicer se moram prizadevati za osebno vero, vendar se 
vedno znova vključujem v vero Cerkve, ki ima tudi pravico uravnavati mojo vero.
Nekaj tako drznega kot je vstajenje, ne more nihče na lastno pest verovati. Vsak 
potrebuje posredništvo. Veliko noč nam poleg veselja, da je Jezus premagal smrt, 

daje tudi priložnost, da se zavemo pomembnosti cerkvene 
skupnosti po naši veri.
Apostol Janez je vero v vstalega Jezusa vključil v vero Cerkve, 
ki jo predstavlja Peter. Tudi dva učenca, ki sta šla v Emavs 
- zanimivo bila sta dva, ne eden sam - sta se po srečanju z 
Vstalim Jezusom  takoj vrnila k ostalim apostolom, ki so ju 
potrdili v veri: “Gospod je res vstal!” V tem duhu se tudi mi 
vključimo v vero Cerkve in izpovejmo: “Gospod je res vstal! 
Veselimo se! Aleluja!”
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21.4. VELIKA 
NOČ

6.00

9.00

10.30

†† starši in sorodniki Mlakar; G. K. 43 VEL. PROCESIJA

Ledine:† Mihaela Jereb; Žirovnica 9
            † Sonja Kavčič; Gor. Vrsnik 20
Za župnijo                                 OFER ZA CERKEV

22.4. Velikonočni
ponedeljek

9.00
10.30
15.00

† Marija Mlakar; Slovenska 34, 1. obl.
Vrsnik: †† Ladislav Kosmač in starši Leskovec; G. V. 10
Marof: Za  telesno in duševno zdravje; p.n. Tratnik

23.4. Torek
Jurij / Po namenu

24.4. Sreda
Fidelis / Po namenu

25.4. Četrtek
Marko / Po namenu

26.4. Petek
Marija / Po namenu

27.4. Sobota
Hozana

7.30
8.00

Molitev hvalnic
† Zvonka Hribar; Šolska 17

28.4.
NEDELJA
BOŽJEGA
USMILJENJA

7.30

9.00

10.30

Za zdravje; Sp. Kanomlja 38/a  

Ledine:† Ivan Brence; Ledine 17, 8. dan
            †† Žakelj; Sp. Vrsnik 3 
Za župnijo                          SV. KRST V SP. IDRIJI

• VELIKA NOČ - dan Jezusovega vstajenja od mrtvih. Procesije imajo v 
bogoslužju svoj pomen le, če se med potjo moli ali poje.  

• V času misijona ste sprejeli šajblčke. Lepo vas povabim, da bi jih v času 
velikonočne procesije prižgali v znamenju Vstalega Kristusa.

• Ta teden NE BO VEROUKA. 
• V torek bomo poromali v TOSKANO  in CINQUE TERRE. Ne pozabite na potni 

list ali osebno izkaznico. Odhod avtobusa bo iz Sp. Idrije ob 5.25. 
• V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.15. vaje za otroški pevski zbor.
• V soboto bo v Sp. Idriji ob 9h v cerkvi srečanje za starše novokrščencev.
• Iskrena zahvala za pomoč pri pripravi praznovanja Velike noči: čistilkam in  

krasilkam, zborovodji, pevcem, organistom, mežnarjem, ministrantom, mladim, 
gospodinjam, pritrkovalcem, (ključarjem, nosilcem neba, zastav,....) in vsem 
ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli, da je slavje lepo potekalo.

• Iskrena vam hvala za darove, ki ste jih namenili za potrebe Karitas.
• Na praznik sv. Jožefa Delavca, bo v župnijski cerkvi v Idriji ob 9h osrednja slovesnost 

ob praznovanju 50. obletnice posvetitve nove župnijske cerkve v Idriji. Sv. mašo 
bo daroval koprski škof Jurij Bizjak ob somaševanju številnih duhovnikov, ki so v 
preteklih letih službovali v Idriji. Župnija Idrija vabi vse ljudi dobre volje, da se 
združimo v veselem praznovanju.

• V soboto, 4.5. bo romanje za starejše iz Ledin na Kostanjevico pri Novi 
Gorici. Prijave sprejema ga. Marinka Lapajne na gsm 070 879 070.

• V soboto, 22.6. bo romanje za krasilke in čistilke obeh župnij. Poromali bomo 
na Višarje in okolico. Prijave sprejema ga. Valerija Krivec.

• Od 8. do 12.7. bomo s strežniki, pevci in mavričarji iz obeh župnij 
počitnikovali v Bohinju.

• V spomin in blagor rajnih darujte za sv. maše. Ena krizantema ali svečka 
manj na grobovih rajnih, se ne bo poznalo. Dar za sv. maše pa bo imel 
trajnejšo vrednost v nebesih. Sv. maše bo opravil duhovnik drugod. 
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