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Dragi župljani in župljanke! 

V nedeljo 12. aprila bomo obhajali največji krščanski praznik – VELIKO 

NOČ. Na ta dan se še posebej spominjamo, da je Kristus vstal od mrtvih.  

V evangeliju velikonočne vigilije nam evangelist Matej ta dogodek opiše 

takole: »Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija 

Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan 

potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odválil kamen ter sédel nanj. Videti je bil 

kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in 

bili kakor mrtvi. Angel pa je nagovóril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga 

tukaj. Vstal je, kakor je rekel! Stopita sèm in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in 

povejta njegovim učencem: 'Vstal je od mrtvih!« (Mt 28,1-7) 

Dragi bratje in sestre.  

Letošnja velika noč je zaznamovana s posebno preizkušnjo svetovnih razsežnosti. Zaradi tega bomo 

praznovali veliko noč popolnoma drugače, kot smo navajeni. A kljub preizkušnji nas v tišini in osami 

zarja velikonočnega jutra še bolj navdaja z upanjem, da je življenje močnejše od smrti, ljubezen 

močnejša od sovraštva, solidarnost močnejša od egoizma …   

To velikonočno upanje potrebuje vsak izmed nas. Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč!  

Vsem želim globoko doživetje in izkustvo vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. 

Ker bo letošnje praznovanje velike noči precej drugačno od prejšnjih let, vas želim s tem dopisom 

seznaniti, kako bo vse skupaj potekalo.  

Veliki četrtek, 9. april 

To je dan Jezusove zadnje večerje, postavitev zakramenta svete maše in 

zakramenta mašniškega posvečenja. Ob 19. uri bom sam obhajal sv. 

mašo in v cerkvi maševal za vas in po vaših namenih.  

Veliki petek, 10. april  

To je dan, ko Jezus umre na križu. Ob 15. uri, ko Jezus umre na križu, 

vas vabim, da se pridružite molitvi križevega pota, ki bo na Radiu 

Ognjišče. Ob tej uri bom sam molil križev pot v župnijski cerkvi. Ob 

19. uri bom sam v cerkvi obhajal obrede velikega petka. Ta dan 

zvonovi ne zvonijo.  

Velika sobota, 11. april 

To je dan, ko Jezus leži v grobu. Na ta dan prinašamo k blagoslovu velikonočna jedila. Škofje vabijo 

vse vernike, da pripravite velikonočna jedila tako kot običajno in se udeležite televizijskega prenosa 

blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO1 predvidoma ob 15. in 17. uri.  

Sam bom ob zaprtih vratih ob 13. uri v Marija Reki in ob 17. uri v župnijski cerkvi sv. Pavla opravil 

blagoslov velikonočnih jedil. Povabim vas, da v duhu medsebojne povezanosti tudi vi ob tej uri (ob 13. 

ali 17. uri) doma opravite blagoslov velikonočnih jedil. Pripravite košaro z velikonočnimi jedili, jo 

postavite na mizo in nato opravite blagoslov, kot je zapisan. 



BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL 

V  teh razmerah opravite kratko domače bogoslužje in tudi sami  

blagoslovite velikonočna jedila: 

1. Znamenje križa 

2. Desetka rožnega venca (Oče naš, 10 x Zdrava Marija, Slava Očetu …) 

3. Božja beseda 

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3):  

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh 

štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš 

spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je 

niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar 

nastaja po Gospodovih ustih.  

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51):  

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so 

v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi 

kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje 

meso za življenje sveta.  

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo) 

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te 

jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo 

uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  

5. Velikonočna jedila pokropite z blagoslovljeno vodo in se pokrižate.  

Velikonočno vigilijo bom opravil ob 20. uri. Vabljeni ste, da me v duhu od doma spremljate in prižgete 

sveče. 

Velika noč, 12. april 

To je dan Jezusovega vstajenja. Smrt je premagana. Življenje je zmagalo. V velikonočnem jutru bom 

sam v zaprti cerkvi najprej daroval sveto mašo ob 6.30 uri. Pri tej sveti maši bom molil za vse farane 

vseh treh župnij, za zdravje in rešitev iz epidemije, ter drugo ob 9.30 uri po namenu.  

Ob 8. uri bodo zvonovi 5 minut zvonili v vseh naših cerkvah ter vas vabili, da se zberete na 

velikonočni zajtrk in zmolite naslednjo molitev: 

BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA ZAJTRKA 

Znamenje križa.  

Oče naš. 

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da 

bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po 

Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Vabim vas, da ob 10. uri spremljate prenos svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2).  

Prav tako vas vabim tudi k ogledu papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo ob 12. uri na TV SLO 1. 

V času epidemije se bodo vsak ponedeljek ob 20. uri oglasili zvonovi v vseh naših cerkvah, ki nas 

vabijo k molitvi in v priprošnjo Mariji za konec epidemije. Ta dan prižgimo tudi sveče v znamenje 

solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.  

ŽELIM VAM BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ. KRISTUS JE VSTAL. RADUJMO IN VESELIMO SE. 

Vsem, ki živite na ozemlju naših dveh župnij želim: ostanite zdravi, ostanite dobro, ostanite doma .  

Tudi vsem tistim, ki ne praznujete velike noči želim, da te dneve preživite čimbolj mirno.  

Damjan Ratajc, župnik 


