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praznovati 
Ko se v življenju stvari obrnejo na bolje, svobodno zadihamo. 
Preden to zaznamo, pa nas pogosto navdaja tesnoba, ker 
ne vemo, kako bo šlo naprej. Živo upanje mi je v oporo v 

negotovih časih. To mi omogoča, da zaslutim, spoznam in 
začutim, kje se odpira novo življenje.

Ni velike noči brez izkustva negotovosti. Za Jezusove učence in 
učenke se je na veliki petek »podrl svet«. Zanje ni bilo več varnosti, 

bili so polni razočaranja, strahu in jeze. A na velikonočno jutro se jim 
je prikazal Vstali, ki je razsvetlil njihovo življenje in pregnal obup. Dano jim je 

bilo, da so to velikonočno luč zaslutili, videli, čutili in izpričali. Ker so to izkustvo ponesli 
naprej, mi danes lahko praznujemo veliko noč. Božja obljuba, da je On z nami v vseh 
vzponih in padcih življenja, velja danes nam. Božja ljubezen nas pelje do izkustva,  
da je dobro življenje mogoče in dana nam je moč, da si za to prizadevamo. 

Na naslednjih straneh najdete informacije o veliki noči, pobude in impulze,  
ki vam pomagajo pri iskanju, odkrivanju in posredovanju velikonočne luči. 

Vam, vsem Vašim dragim in posebno tistim,  
ki jim je v teh časih težko, želim blagoslovljene,  
upanja polne in z ljubeznijo prežete velikonočne praznike.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Lieben und besonders jenen,  
die in dieser Zeit belastet sind, ein gesegnetes,  
hoffnungsvolles und von Liebe erfülltes Osterfest.

                 Škof Jože

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/slowenisch-deutsch/vzponi
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/slowenisch-deutsch/in
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/slowenisch-deutsch/padci
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/slowenisch-deutsch/%C5%BEivljenja


Velika noč
je zmaga 
življenja
nad smrtjo; 
je praznik 
prebujanja in
obnavljanja.
Papež Frančišek

Cvetna nedelja

Veliki četrtek

Veliki petek

Velikonočni čas

Velika sobota
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zaživeti
Še vedno se dobro spominjam svojega prvega delovnega dneva v oglaševalski 
agenciji. Moji občutki: veselo pričakovanje, pa tudi nervoza. Ob mojem prihodu je 
bilo veliko novih obrazov, pogledi so bili radovedni in dobrohotni. Šef mi je razkazal 
mojo pisarno, moje delovno mesto je bilo pripravljeno, tako da sem lahko začela. 
Kolegica, s katero naj bi si v prihodnje delila pisarno, me je toplo pozdravila: »Kako 
lepo, da si končno tu! Dolgo smo te čakali!« Seveda so bili tudi drugi, ki so mi dali 
občutek: »Najprej moraš dokazati, kaj zmoreš!« Toda ta prisrčni stavek in občutek, 
da me pričakujejo in potrebujejo, sta ustvarila ozračje, ki je omogočalo razvoj. 

Barbara E.

Na cvetno nedeljo se spominjamo Jezusovega prihoda v 
Jeruzalem. Jezus je po skupnem času s svojimi učenkami 
in učenci v Galileji hotel nekaj premakniti v Jeruzalemu, 
verskem središču. Tudi tam želi ljudem pripovedovati o 
Bogu, ki osvobaja in ki ga imenuje za svojega Očeta. Jezus 
prijezdi v mesto na osličku, ljudje na ulici mu z oblačili 
pripravijo nekaj podobnega »rdeči preprogi«. Na pot mu 
polagajo tudi veje in vzklikajo, saj pričakujejo močnega 
rešitelja, ki jih bo osvobodil vladavine Rimljanov. Kako 
hitro se lahko spremeni razpoloženje, če se pričakovanje ne 
izpolnijo, bodo pokazali dnevi, ki so sledili v Jeruzalemu. 

S cvetno nedeljo se pričenja veliki teden. Na cvetno nedeljo 
se s palmovimi vejicami in procesijo spominjamo Jezusovega 
prihoda v Jeruzalem. Palme so že v starih časih častili kot sveta 
drevesa. Blagoslovljene palmove veje simbolizirajo prebujajoče 
se pomladno življenje. Postavimo jih na mesto v stanovanju, 
hiši, na polju ali na vrtu, kjer jih lahko pogosto vidimo.



Šopke, prajteljne ali prasence lahko 
kupimo, lahko pa jih zvežemo tudi sami. 
Kot veje lahko uporabite mačice, pušpan, 
brin, bodiko, tiso, cedro, klek itd. in jih 
okrasite z barvnimi trakovi.

Navodila za izdelavo:
www.kath-kirche-kaernten.at/osternfeiern

Nasvet:

Tako lahko sami blagoslovimo palmove vejice, zelenje, prajteljne ali prasence:

Dobri Bog, blagoslovi to zelenje.
Je znak življenja in veselja,
za naše upanje in vero.
Prosimo te:
spremljaj nas s svojim blagoslovom.
Spremljaj nas ta teden,
v katerem se bližamo veliki noči.
Amen.
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ljubiti
V svoji sobi v begunskem prenočišču je mladenič na ozki hodnik med dvema 
posteljama postavil stolček. Sveže oprano krpo za posodo je vzel kot namizni prt, 
na krožnik je naložil piškote. Natoči štiri kozarce pomarančnega soka, zase in za 
tri goste, ki sedijo na robu postelje. Mladenič je dobil sporočilo, da je sprejet na 
višjo tehnično šolo. S tem se je uresničila njegova srčna želja. S tem srečanjem 
bi se rad vsem zahvalil za podporo. Dvigne kozarec, pokaže na piškote in prosi, 
naj si postrežejo. To povabilo k obedu, ki pride iz srca in seže do srca, bo v meni 
delovalo še, ko se bom v treh urah podal k bogoslužju na veliki četrtek. 

Josef W.

Na veliki četrtek se spominjamo zadnje večerje, ki jo je Jezus 
obhajal z dvanajstimi apostoli. Iz ljubezni jim umiva noge 
in jim naroči, naj sledijo njegovemu zgledu. Ta obed ostaja 
njegovim prijateljem za vedno v spominu. Jezus pove zahvalno 
molitev, lomi kruh, ga razdeli. Ko pijejo vino iz skupnega keliha, 
jim obljubi, da bo v prihodnosti z njimi, ko bodo jedli in pili 
in mislili nanj. Po obedu stopijo v temino noči in gredo na 
Oljsko goro in molijo. Jezusa je strah, ker zasluti, kaj ga čaka. 

Bogoslužje velikega četrtka zaznamuje skupni obed v spomin na 
Jezusovo zadnjo večerjo ter na umivanje nog. Po pesmi Slava 
orgle obmolknejo in tudi zvonovi ne zadonijo. Na ta način pride 
do izraza žalostno vzdušje in »orgle poletijo v Rim«, kakor pravi 
ljudski rek. Namesto zvonov uporabljamo ragljo. V mnogih 
cerkvah so v noči od četrtka na petek molitvene ure v spomin 
na Jezusovo prošnjo prijateljem, naj z njimi bedijo in molijo.



Na veliki četrtek mnogi jedo nekaj 
zelenega, npr. špinačo. A veste, od kod 
izvira nemška beseda »Gründonnerstag«?

Rešitev in več o tem na:
www.kath-kirche-kaernten.at/osternfeiern

Ljubeča pozornost
Skrbeti drug za drugega in za skupni obed  
je ljubeča pozornost. 

Z dotikom, s kretnjo, s spoštljivo besedo  
in ljubeznijo postaja to zaznavno. 

Kaj lahko danes dobrega storimo drug za 
drugega? Z objemom, z dobro besedo, 
z masažo nog … ali pa z besedo: 
»Hvala, da si tu, zame, 
za nas, za svet!« 

Nasvet:
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pasti
Zgodaj zjutraj – bila sem v dvanajstem tednu nosečnosti – sem se zbudila s čudnim 
občutkom. Po zajtrku sva se z možem odpeljala za vsak slučaj v bolnišnico, da nama 
potrdijo, da je vse v redu. Ko sem v ordinaciji ležala za preiskavo z ultrazvokom, je 
minila minuta za minuto, ne da bi zdravnik karkoli rekel. Nisem slutila česa hudega. 
Polni napetosti smo gledali na monitor. Čas se mi je zdel kot večnost, ko mi je 
končno dejal: »Vaš otrok na žalost nima več srčnega utripa.« V tem trenutku sem 
se samo vprašala: »Zakaj jaz?« in »S čim sem si to zaslužila?« Končno je spregovoril 
moj mož to, česar si jaz nisem upala izpovedati: »Kako lahko Bog to dopusti?«

Theresa E.

Na veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti 
na križu. Verski mogočneži imajo občutek, da jih Jezus moti. V 
naglici ga ujamejo, vklenejo in prisilijo rimskega oblastnika Pilata 
k obtožbi, pri kateri je izhodišče že določeno. Pri njegovi obsodbi, 
pri bičanju, pri boleči poti do križanja mu nihče ne stoji ob strani. 
Njegovi prijatelji so iz strahu in razočaranja zbežali – razen nekaterih 
žena, ki ga spremljajo že iz Galileje in iz daljave sočustvujejo na 
njegovem križevem potu. Ob treh popoldne Jezus umre na križu.

Veliki petek (v stari visoki nemščini »kara« pomeni 
»objokovanje«) je cerkveni dan strogega posta. 

Mnogo ljudi se ob 15. uri osebno spomni Jezusove smrtne ure: z minuto 
molka, s tiho molitvijo ali ob razmišljanju posameznih postaj križevega 
pota. V mnogih cerkvah praznujejo ob tem času – ali pa zvečer – 
bogoslužja in vabijo k pobožnostim in pasijonskim koncertom. 

Osrednji del bogoslužja na veliki petek je poročilo o Jezusovem trpljenju 
in smrti, češčenje križa in velike prošnje za Cerkev in ves svet.



Slediti križu
Katere vaše življenjske sanje so bile prekrižane?
Za kom ali zakaj žalujete? 

O Jezusovem trpljenju in smrti 
obstajajo impresivne uglasbitve.

Izbor glasbenih del za 
veliki petek najdete na:
www.kath-kirche-kaernten.at/ 
osternfeiern

Da to izkušnjo trpljenja in temine napravite 
vidno, lahko sami oblikujete križ.
Narišite ga na list papirja.
Povežite ga z vejicami
ali pa ga kot mandalo sestavite 
iz različnih materialov. 

Trpljenje in smrt sta del življenja –  
to je spoznal in občutil tudi Jezus.
On je zdržal svojo ljubezen do smrti.  
Še na križu je razpel svoje roke za ves svet. 
Tako je postal križ za kristjane znamenje 
ljubezni, nenasilnosti in zveličanja.

Nasvet:
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obležati
Vedno ista vprašanja in odgovori izostanejo. In kljub temu ne morem nehati 
spraševati, premišljevati, dvomiti. Že tako ali tako imam dovolj teh diagnoz in bolezni 
in tako se vedno znova vprašam: »Zakaj je moralo priti po operaciji še do dodatne 
komplikacije?« Bolečine imam že skoraj 24 ur na dan. Dan in noč me muči vprašanje: 
Kako dolgo še ostane tako? Ima zdravnik prav? Bom morala res stalno živeti s temi 
omejitvami gibanja? Zakaj še to, ali ni že vse ostalo dovolj veliko breme in trpljenje? 
Zdi se mi vse tako brezupno, mračno, prazno … Moj Bog, si še tu ali sem že čisto 
sama? Obup, razočaranje in vprašanje po smislu me vedno bolj prevzamejo. 
Kako naj gre to naprej?

Christine G.

Na veliko soboto se spomnimo na Jezusov grob in na nenadno tišino 
po razburljivih dogodkih. Ob porušenih pričakovanjih – vse je utihnilo. 
Edino Jezusov krik na križu še odmeva. Zdi se, da so pokopani vsi 
upi, ki jih je vzbudil Jezus. Hkrati je velika sobota tudi čas, da globoko 
vdihnemo za to, kar bo privedlo iz popolne globine spet v življenje.

V farah so molitvene ure in pobožnosti ob grobu. Doma je velika sobota navadno 
dan priprav na praznovanje v družini. Na Koroškem imamo šego blagoslova košare 
z velikonočnimi jedili. Jedila pa se lahko blagoslovijo tudi doma. (Molitev str. 13)
Morda uspe na ta dan vedno znova vsaj za kratke trenutke poskrbeti za tišino in 
občutiti umiritev tega dneva.



p r a z n i n o  zdržati
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vstajenje
Leta 2003 je umrla moja prababica. Nikoli je nisem spoznala, toda moja mama je 
bila z njo v zelo tesnem in ljubečem odnosu, ker so živeli v isti hiši. Za mojo mamo 
je bil čas žalovanja zelo težek. Nekaj tednov pozneje je izvedela, da je ravno v 
tem času, ko je umrla njena babica, zanosila in se bom rodila jaz. Za njo je bilo to 
znamenje, da ta smrt ni bila konec, ampak da je bilo njej podarjeno novo življenje 
in je v tem našla veliko tolažbe. Da bi to praznovali, sem bila krščena ravno leto dni 
po smrti njene babice.

Hannah E.

Na veliko noč in na velikonočno nedeljo se 
spominjamo zmage življenja nad smrtjo. Učenke in 
učenci so po Jezusovi smrti zelo razočarani, zgleda, 
da je bilo vse zaman. Toda v njih se oživi upanje: Bog 
Jezusa ni zapustil. Obudil ga je od smrti in potrdil 
njegovo življenje in sporočilo. Vstali sreča svoje 
učenke in učence – ta izkušnja vere se prenaša naprej.

Na veliko noč in velikonočno nedeljo 
praznujemo kristjani Jezusovo vstajenje od 
mrtvih. Ob velikonočnem ognju se prižge 
velikonočna sveča; njena luč se razdeli vsem 
navzočim. Velikonočna sveča simbolizira 
vstalega Kristusa, luč sveta, ki prebije temoto 
smrti. Vsi ljudje so povabljeni, da nesejo to 
luč upanja in ljubezni v svet. Luč, zvok orgel 
in zvonov ter velikonočna aleluja so izraz 
veselja, da je življenje premagalo smrt.



Velikonočni zajtrk je znamenje 
hvaležnosti in veselja. Beseda »blagosloviti« 
pomeni »obljubiti dobro«. Ko prosimo 
za Božji blagoslov, vemo, da nam Bog 
želi dobro. Praznično pogrnjena miza 
razveseljuje naše oči in naše srce. 

Jezus Kristus,
zahvaljujemo se ti za hrano, ki nas krepi. 
V naš svet prinašaš luč življenja in upanja.
Prosimo te: 
blagoslovi to hrano in našo skupnost.
Blagoslovi vse ljudi, na katere mislimo 
in s katerimi smo povezani.
Amen.

Ko je miza pripravljena in so vsi zbrani, 
prižgite [velikonočno] svečo.
Nato nekdo zmoli blagoslovno molitev:

To ne velja samo za družine –  
tudi če živim sam/a, je lepo  
pripravljena velikonočna 
miza praznični obed.

Pobude in ideje za okrasitev 
vaše velikonočne sveče ali za 
velikonočno svečo, ki jo boste 
podarili najdete na:
www.kath-kirche-kaernten.at/
osternfeiern

Nasvet:
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iti naprej 
V Svetem pismu, v Lukovem evangeliju, 
beremo o dveh možeh, ki sta po Jezusovem 
križanju na poti v vas z imenom Emavs. 
Pretresena sta zaradi dogodkov v Jeruzalemu, 
zaradi Jezusove smrti. Vsa upanja, ki sta jih 
polagala v Jezusa, se jima zdijo uničena. 
Na poti se jim pridruži moški in jima pusti, da povesta, 
kaj ju je pretreslo. Zvečer ga povabita, naj ostane z 
njima. Medtem ko skupaj jedo, neznanec blagoslovi 
kruh in ga deli z njima – »tedaj so se jima odprle oči« 
in prepoznata, da je bil z njima na poti vstali Jezus. 

Jezusov propad, ki sta ga doživela, je ob srečanju z 
Vstalim postavljen v povsem drugo luč. Izkušnja, ki jo 
pozna veliko ljudi – slepi od žalosti in razočaranja ne vidijo 
izhoda. Krščanska velika noč je obljuba: Bog gre z nami 
po naši poti – tudi če ga ne prepoznamo vedno takoj.

Vedno znova nam je sredi življenja podarjeno 
vstajenje: trenutki, ko se nekaj obrne na bolje; časi, 
v katerih po dolgem obdobju ohromelosti ponovno 
začutimo novo vitalnost; trenutki, v katerih po daljšem 
obdobju teme na obzorju odkrijemo kanček svetlobe. 
Te izkušnje nam dajo slutiti, kaj lahko pričakujemo, 
ko bomo umrli in bo naše življenje dopolnjeno.
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http://www.nedelja.at


liegenbleibenBožji svet
Bog življenja
te spremlja na poti,
ki je pred teboj.
Veseli se s teboj
v najbolj srečnih trenutkih,
v katerih tvoje življenje uspeva.
S teboj je,
ko se te polastita 
strah in obup.
Objema te,
ko te trpljenje in bolečina
potisneta ob tla.
Opogumlja te,
da ohraniš upanje, 
ki te nosi skozi življenje.
Poklanja ti to,
kar služi tvojemu življenju:
živahnost, veselje in mir.


