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NEDELJA 3. VELIKONOČNA                                   

19.04.  

 

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem  za +Dušana, Marijo in Jožeta Pečnik 
ob 10h   za r. Tomanove iz Zavrha in Vinka Zdolšek  

Ponedeljek Teotim                                       

20.04.                 ob 19h   za +Marijo Hrustel in sorodnike, obl. 

Torek Anzelm                                             

21.04.            ob 7h     za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger  
ob 19h   za +Ivana Šuperger, osmina                 

Sreda Hugo                                                         

22.04.                                                   ob 7h     za +Marijo in Vinka Ramšak, obl.    

Četrtek Jurij                       

23.04.           ob 8h    na Pernovem  za +Frančiško Glušič, obl.  

Petek Fidelis                                                                                                                                                                  

24.04. ob 19h   za +Anico Kugler, obl.  

Sobota Marko, evangelist                              

25.04.          ob 7h     za +Marijo Jelen in sorodnike  

NEDELJA 4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA    

26.04. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem    za +Moniko Drev, obl.  
ob 10h   za +Angelo in Matevža Lešnik, obl.   
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Lk 24,35–48 

ZAKAJ RANE OSTANEJO? 
 

Številni ljudje našega časa globoko v sebi čutijo, da življenje 
nima smisla. Ne splača se biti pošten in si prizadevati za ideale! 
Le čemu? Skušnjava, da se ni vredno prizadevati za dobro, pa je 
poznana tudi vernikom. V podobni stiski so se znašli apostoli po 
Jezusovi smrti. Podrl se jim je svet in bali so se. Mislili so, da 
Kristusovo in njihovo prizadevanje ni imelo smisla, saj je s 
sramotno Jezusovo smrtjo vsega konec.  
Tudi v evangeliju današnje nedelje se vstali Kristus približuje 
učencem, ki se jim »v srcu oglašajo dvomi«, ter jim govori: »Mir 
vam bodi!« Učenci ne morejo verovati govoricam, da je Kristus 
vstal od mrtvih. Tako so zagledani v svoje skrbi, da se jih ne 

morejo osvoboditi, in niso odprti za druga sporočila. Ne prepričata jih niti učenca, ki sta na poti v Emavs 
srečala Vstalega. Še več, celo ko pride sam Kristus, menijo, da je prišel mednje duh, prikazen, ne pa on. 
Vstali pokaže razumevanje za stisko učencev. Da bi jim dokazal, da je res on, jih povabi, naj se ga dotaknejo 
in se prepričajo o njegovi resničnosti; pokaže jim roke in noge. Prav tu pa so mu zadali rane. Tako je 
pokazal učencem svojo »identiteto«, kot bi jim hotel reči: »Poglejte, saj sem isti kot tisti, ki je trpel!« 
Rane pa niso samo znamenje trpljenja, ampak so predvsem znamenje ljubezni, s katero se je Kristus podal v 
trpljenje. Pokaže jim rane, da bi učenci vedno, ko bi jih videli, uzrli ljubezen, ki se skriva za njimi. Rane 
Kristusu ostanejo tudi po vstajenju in govorijo, da ljubezen ostane in je trpljenje in smrt ne moreta uničiti. 
Vse se konča, samo »ljubezen nikoli ne mine« (1 Kor 13,10), ker je močnejša od smrti (prim. Vp 8,6). Vstali 
zato pokaže učencem rane, da bi jim razblinil dvome in obnovil vero, da ima naše prizadevanje za dobro 
smisel. Vse, kar storimo v povezanosti s Kristusovo ljubeznijo, ostane in ne bo uničeno.  

 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 

 
 

 Ko pa so o tem govorili,  
je Jezus sam stopil  

v sredo mednje in jim rekel: 
»Mir vam bodi!  

Jaz sem, ne bojte se!«  
Ker pa od veselja še  

niso verjeli in so se čudili, 
jim je rekel:  

»Imate tu kaj jesti?«  
Dali so mu kos pečene ribe. 

In vzel je ter  
vpričo njih jedel. 

 

(Lk 24,36.41–43) 



 

 

 

* Danes se začne teden molitve za duhovne poklice, ki se sklene s prihodnjo 
nedeljo Dobrega Pastirja.  
 
* Slovesnost škofovskega posvečenja novega mariborskega nadškofa metropolita, 
mag. Alojzija Cvikla bo v nedeljo, 26. aprila, ob 15. uri v mariborski stolnici. Glavni 
posvečevalec bo apostolski nuncij v Republiki Sloveniji nadškof msgr. dr. Juliusz 

Janusz, škofa so-posvečevalca bosta: msgr. dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof in 
podpredsednik SŠK, dosedanji apostolski administrator mariborske nadškofije, ter 
msgr. dr. Jožef Smej, upokojeni mariborski pomožni škof, ki je mag. Alojzija Cvikla 
posvetil v duhovnika. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


