
 

Evangelij: Kristus je moral trpeti in vstati od 

mrtvih Lk 24 35-48 
35Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je 

zgodilo na poti in kako sta prepoznala Jezusa po 

lomljenju kruha. 36Ko so se oni pogovarjali o tem, 

je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam 

bodi!« 37Vznemirili so se in obšel jih je strah. 

Mislili so, da vidijo duha. 38Dejal jim je: »Kaj ste 

preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? 
39Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. 

Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in 

kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« 40Ko je to 

rekel, jim je pokazal roke in noge. 41Ker pa od 

veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« 
42Ponudili so mu kos pečene ribe. 43Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. 44Nato 

jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora 

se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in 

psalmih.« 45Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. 46Rekel jim je: »Tako 

je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, 47in v njegovem imenu 

se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo 

začeli v Jeruzalemu. 48Vi ste priče teh reči.« 

 

KAJ STE PREPLAŠENI?  

Jezus še ni "domačin" v našem življenju. Če se nam preveč približa, se 

prestrašimo. Prikazen in strah sta manj zahtevna kot živi Jezus v našem 

življenju! 

Toda Jezus je vztrajen: kaže nam svoje roke, noge, ponuja nam, naj 

pretipljemo njegovo navzočnost... Vstajenje za nas postane resničnost šele 

takrat, ko se z Jezusom usedemo za mizo, z njim delimo svoj grižljaj, veselje, 

žalost... 

Takrat bo Jezusova navzočnost prehajala tudi na druge! 



Danes smo vsi utrujeni, utrujeni od (tolikih) besed, utrujeni od tolikih 

priporočil, utrujeni od upanja na boljši jutri. Utrujeni smo, ko čutimo, da smo 

kristjani v času, ko beseda "kristjan" mnogim več ne pove ničesar, medtem ko 

je drugim samo pradaven spomin, trd kakor misel na smrt. 

Kljub temu ta evangeljski odlomek, čeprav ne zanika skušnjave obupa, ki 

lahko doleti tudi vsakega kristjana, vabi vsakega, da bi že sedaj živel nekaj tiste 

večnosti, ki nas bo nekoč tako prijetno presenetila, da si kaj takega niti sanjati 

ne bi upali. 

"Kaj ste preplašeni in zakaj vam v srcih vstajajo dvomi?" 

To niso samo besede, ki bi jih izgovoril Jezus, Vstali, svojim prvim 

učencem, ki so še bili pod vtisom neizprosnega šoka Kalvarije, ampak je ta 

beseda izgovorjena danes tudi nam? kot vprašanje, ki nam ga postavlja 

življenje, zgodovina, da bi nanj dali odgovor. 

Ta odgovor naj ne bi bil samo bežen, mimogrede; naj bi bil opravičilo naše 

vere v vstalega Kristusa, ki nam s svojimi ranami kaže, da razume trpljenje 

Človeka; ki nam s svojim vstajenjem odpira nova obzorja, v katerih tudi 

bolečina izgubi svojo dramatičnost, in umirja tistega, ki vanj veruje, navdaja 

ga z upanjem na udeležbo novega sveta. 

Toda verovati vanj, v Vstalega, ne pomeni občudovati lastno nemoč, 

dvome, ki nas tarejo, grehe, ki težijo našo vest! Kristus je vstal - to z gotovostjo 

rečemo! da bi se vključil v naše življenje, da bi se usedel za mizo naše 

vsakdanje resničnosti; celo prosi nas, da bi mu ponudili svojo vsakdanjo hrano, 

svoja upanja in svoje prevare in sicer s popolnim zaupanjem, tako, kot je 

rečeno: "Dali so mu kos pečene ribe. In vzel je ter vpričo njih jedel." 

Jezus ni izbirčen, sprejema vse, kar mu je darovano iz srca; in v tem trenutku 

se več ne ve, kdo je bolj srečen: ali ta, ki daruje kos ribe, ali ta, ki jo uživa; ali 

ta, ki mu odpira svoje uboštvo in svojo ljubezen, ali tisti, ki obdaruje njegovo 

življenje s svojo navzočnostjo, ki bi sicer bilo obsojeno na hiranje in na nič. 

Gotovo je, da resnično občuti veselje tisti, ki mu v svojem srcu da prostora! 

Potem ta izkušnja postaja beseda, enkrat spodbudna, drugič poučevalna, 

zopet drugič napotilna in spet svarilna, zakaj "začenši v Jeruzalemu" mora 

dospeti "do zadnjih koncev sveta", da bi tudi drugi začutili veselje odpuščanja 

grehov v spreobrnitvi srca. Prevečkrat smo pozabili, da imamo prav mi 

kristjani po meri svoje ljubezni tudi dolžnost govoriti, oznanjati, pridigati, 

evangelizirati. To je naš lasten delež k dvigu človeka, k razvoju zgodovine. Te 

"službe" nikakor ne moremo prenesti na druge, ker bi se mi hoteli posvečati 

socialnemu delu, dobrodelnosti ipd. 

Če delegiramo drugega, imamo sociologa, humanista, človeka dobre volje 

več, toda enega kristjana manj; tako se izmikamo povabilu oznanjevanja, za 



kar sta nas poslala Kristus in Cerkev in kar svet, mogoče nezavestno, pričakuje, 

da bi našel smisel svojega obstoja, da bi zmogel preobrazbo in prenovitev. 

Samo na tak način »novost« Vstalega ni skrčena zgolj na spomin, ampak 

postaja nenehna spodbuda, da bi vstajenje  postalo dimenzija življenja. 

 
BOGA JE TREBA ISKATI  Z LJUBEZNIJO  

Poglejmo apostole: po dveh prikazovanjih se je v njih že močno vsadila vera 
v vstalega Kristusa. Kar želeli so, da bi ga spet videli. 

Naše življenje je veliko lepše, če smo odprti za skrivnostnost. To je zavest, 
da je resničnost mnogo večja, kot jo more razumeti naša omejena pamet. Kot 
je rekel Shakespeare: nad nami je še mnogo skrivnosti, o katerih se nam še 
sanja ne. Res globok človek čuti, da resničnosti ne more ujeti v prgišče svojega 
uma in človeške znanosti, temveč se skozi vsa dogajanja znanosti sveti še nekaj 
več. 

Ko je Gospod živel med nami, je na vsakem koraku razodeval, da to, kar 
naše oči zaznajo in naš razum dojame, ni vse. 

Kako bi bilo lepo v našem življenju, če bi tudi mi to upoštevali: kadar nas 
kdo obišče, naj bi videli v ozadju Gospodovo navzočnost, ko gledamo 
prebujanje narave v gozdu, na vrtu, na polju vidimo očitno delovanje božje 
modrosti in moči, razni nepredvideni in presenetljivi dogodki so posebna božja 
govorica ipd. 

Vsakdanja molitev, premišljevanje, branje Svetega pisma, duhovni 
pogovori, nam omogočijo, da življenje in svet gledamo z Gospodovimi očmi 
in da za vsem spoznamo njegovo delovanje in navzočnost. 

 
TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 
»Daj mi poslušno srce« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo 
obhajali od današnje nedelje 15. do prihodnje nedelje 22. aprila. Besedilo je 
vzeto iz poslanice, ki jo je za 55. svetovni dan molitve za duhovne poklice 
napisal papež Frančišek. V poslanici papež spodbuja, da se globlje zavemo, 
kako je poklicanost k veselju, ki nam ga namenja Bog, v središču našega 
življenja in kako je ta »Božji načrt namenjen možem in ženam vseh časov«. 
Povabljeni v tem tednu k sveti maši in molitvi za nove duhovne poklice. Zlasti 
v četrtek, ko bomo pol ure pred sveto maši molili pred Najsvetejšim. 
 
MOLITEV IN SVETA MAŠA ZA DUHOVNE POKLICE V MARIJINI 
CERKVI V CELJU: Prihodnja nedelja, je nedelja Dobrega Pastirja, Svetovni 
molitveni dan za duhoven poklice. V Marijini cerkvi v Celju bo ob 15. uri 
molitvena ura, ob 16. uri pa sveta maša, ki jo bo vodil celjski škof dr. Stanislav 
Lipovšek. Lepo povabljeni. 
 



SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV 
Vsi, ki v tem letu praznujete obletnico poroke, povabljeni v soboto 5. maja  ob 
10. uri k zahvalni maši v župnijsko cerkev. Vabljeni ste vsi zakonci, ki ste se 
poročili tukaj ali kje drugje in v tem letu slavite 5, 10, 15, 20, 25, …, 50, 55, 
60 ali morda celo več let poroke. Prav je, da se tudi Bogu zahvalimo za leta 
skupnega zakonskega življenja. Zato že sedaj povabljeni na to slavje. Jubilanti, 
ki ste vpisani v poročno knjigo naše župnije ste dobili domov še posebno 
vabilo. Tisti, ki ste bili poročeni v drugi župniji, pa prosim sprejmite to vabilo 
in se čim prej prijavite. 
 
VEROUK: V petek je verouk za 7. 8. in 9. razred. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tednu po veliki noči, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Polžanske Gorce 
in Gradca. 
 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ponedeljek 

16.4.2018 
sv. Bernardka 

Lurška, devica 

8.00 za † Terezijo Pavlinc, Tonija in 

Mihaela Kostajnšek        

Torek 

17.4.2018 
sv. Simon 

Barsabejski,škof 

8.00 Lemberg: 

za † Ano Vuk           

Sreda 

18.4.2018 
sv. Evzebij 

škof 

  

Četrtek 

19.4.2018 
sv. Leon IX. 

papež 

17.30 

 

18.00 

molitev za duhovne poklice pred 

Najsvetejšim 

za † Valerijo Kresnik, 8. dan  

Petek 

20.4.2018 
sv. Teotim 

misijonar 

8.00 za † Tilčko Nunčič     

Sobota 

21.4.2018 
sv. Anzelm 

škof 

8.00 za † Frančiško in Antona 

Volavšek 

Nedelja 

22.4.2018 

4. 

VELIKONOČNA 

NEDELJA 

sv. Hugo 

škof 

8.30 

 

10.30 

Lemberg:  

za † Cirila Jakob  

Sladka Gora: 

za † starše Vehovar, brata Franca, 

Franca Cenc, stare starše Jančič in 

Vehovar 

Naslov: www.sladkagora.com; izdala Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

