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VELIKA NOČ 

GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA 
  

To je zares Gospodov dan, 
ves svet in z lučjo obsijan, 
saj Kristusova rešnja kri 
izmila krivdo je sveta. 
 

Mar more dati več nebo, 
ko greh povrne z milostjo, 
strah se v ljubezen spremeni, 
življenje v smrti se rodi. 
 

Il suo corpo arso d'amore 
sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull'altare 
calice del nuovo patto. 
 

Mite agnello immolato, 
Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 
 
     (Molitveno bogoslužje) 
 
KRISTUS JE VSTAL, 

ALELUJA! 
 

BLAGOSLOVLJENA 

VELIKA NOČ! 

BUONA PASQUA! 



VELIKONOČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 
 

»Vstal sem in sem še naprej z vami!« 
 

Kristus je vstal, da nam podari življenje in gre z nami v življenje. 

Če smo na veliki petek zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca, na 

velikonočno jutro On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga 

prinaša veselje in upanje. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja 

in osmišlja našo življenjsko pot. 

Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred 

več kot dva tisoč let, ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali 

Gospod nam zagotavlja: »Vstal sem in sem še naprej z vami!« 

Praznik velike noči je praznik 

naše vere v Kristusa, ki je med 

nami kot živi Bog. Krščanski Bog 

ni oddaljeno božanstvo, temveč je 

naš prijatelj, spremljevalec, 

sopotnik in brat. Z nami je v vseh 

življenjskih situacijah, predvsem v 

uri trpljenja in smrti. Naša 

življenjska zgodba se prepleta s 

Kristusovim vstajenjem. Njegovo 

vstajenje je zagotovilo našega 

vstajenja in večnega življenja. 

V postnem času smo molili 

križev pot. Ta se ne konča pri 

XIV. postaji, ko Jezusa položijo v 

grob, ampak s tako imenovano 

XV. postajo, z Jezusovim vstajenjem 

na velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom 

postali velikonočne priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus 

ponavlja svoje besede meni in tebi: »Vstal sem in sem še naprej z vami!« 

Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bogat tok pričevalcev in 

današnjemu človeku prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se 

rodi, ko začutim, da Vstali, tako kot je prišel naproti ženam in svojim 

učencem, prihaja naproti tudi meni. 

Dragi verujoči in ljudje dobre volje, dragi bolniki, ostareli in trpeči, 

dragi zamejci in zdomci, voščimo vam blagoslovljene in doživete 

velikonočne praznike!          Vaši škofje 



Dva učenca sta bila namenjena v svojo domačo vas, 

Emavs. Izgubila sta upanje, saj je Kristus, v katerega sta 

položila ves  smisel svojega življenja, umrl.  Vstali Jezus se 

jima pridruži, ne da bi ga onadva prepoznala. Govorita mu o 

tem, kar se je zgodilo v Jeruzalemu tisti petek popoldne, o 

smrti Jezusa iz Nazareta. Izražata svojo neskončno žalost, 

obup in izgubljenost.  

Kristus, ki ga na začetku nista prepoznala, a sta sprejela 

njegovo družbo in pogovor, jima tiste dogodke razlaga v luči  

Svetega pisma. Potrpežljivo jima vrača vero in zaupanje. 

Verjetno smo tudi mi kdaj podobni tema učencema, ko postanemo 

malodušni in nam zmanjka upanja, ko smo razočarani nad stvarmi in 

dogodki, ki se nas dotaknejo. Če si takrat pustimo pomagati, bomo tudi mi 

spoznali smisel vsega  tega. Potrebno je Gospodu odpreti svojo dušo. Kajti 

z njim vedno prideta veselje in želja, da ponovno začnemo znova, kot 

učenca, ki sta »še tisto uro vstala in se vrnila v Jeruzalem« …Toda 

moramo si pustiti pomagati in biti pripravljeni ubogati nasvete, ki jih 

prejmemo. 

V našem okolju je še veliko razočaranosti in teme. Poslanstvo kristjana 

je, da nadaljuje Jezusovo poslanstvo. Tega lahko opravljamo samo skupaj z 

Njim.  Zato je naša molitev: »Ostani z nami, kajti proti večeru gre!« Ostani 

z nami, kajti brez tebe živimo v temi in naše življenje je brez smisla. Brez 

tebe smo zmedeni in izgubljeni. S teboj pa ima vse nov smisel. 

Pomagaj nam, da bomo zvesti in da bomo znali pozorno poslušati dober 

nasvet tistih oseb,  po katerih ti vstopaš v naše nenehno potovanje k tebi! 

Kakšna škoda bi bila, če ne bi znali »zadržati« Gospoda, ki se nam želi 

pridružiti na poti našega vsakdanjega romanja! 

MOLITEV V VELIKONOČNEM ČASU (namesto Angel Gospodov) 
 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, 
– zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja, 
je vstal, kakor je rekel, aleluja, 
– prosi za nas Boga, aleluja. 
 

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja, 
– ker je Gospod res vstal, aleluja. 
 

Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa 
si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije 
naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 



 

 
Svete maše ob nedeljah in praznikih:  

 8.00 - Sv. Brida; 9.30 – Ankaran; 11.00 – Valdoltra 

Svete maše med tednom:  

  19.00 v župnijski cerkvi 

  16.00 v kapeli Valdoltra (torek in petek) ni v juliju in avgustu 

Spovedovanje:    Vsak dan je možnost pol ure pred sv. mašo 
 

Telefon:    05 652 12 12; 041 243 278 – župnik Franc Šenk SDB 

Elektronska pošta:  zupnija.ankaran@rkc.si 

Spletna stran župnije: ankaran.donbosko.si 

Transakcijski račun: IBAN SI56 0432 1000 3318 296, BIC KBMASI2X 

V preddverju cerkve že nekaj časa čakajo trije zvonovi, posvečeni 

Mariji Pomočnici, sv. Nikolaju in sv. Janezu Bosku. Priporočamo se 

za darove na TRR ali osebno, da bi mogli čimprej postaviti še zvonik. 

V kapeli bolnišnice v Valdoltri je sveta maša ob 

nedeljah ob 11.00 uri, 
ob torkih in petkih ob 16.00 uri. 

ZA OBISK NA ODDELKU 

povejte sestri ali pokličite 
05 652 12 12 ali 041 243 278 

Če nas čaka zdravljenje ali operacija v bolnišnici  
je prav, da že pred odhodom prosimo 

za prejem zakramenta svetega bolniškega maziljenja. 

SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH 
Župljani, ki ne morejo redno k nedeljski sveti maši, vabljeni 

v nedeljo, 26. maja, k sveti maši v župnijsko cerkev ob 9.30 (možnost 
spovedi in bolniškega maziljenja) in družabnemu srečanju v dvorani. 

Sobota, 1. junij – Ljubljana-Rakovnik: 

ČARNA MAVRICA – otroški festival ob sklepu veroučnega leta 
Sreda, 21. avgust, do nedelja, 25. avgust: 

ORATORIJ – glavni junak: Peter Klepec 

VSAK MESEC PRVA NEDELJA: 

sveta maša v župnijski cerkvi ob 9.30 s sodelovanjem mladih 

Karitas vabi k zbiranju starega papirja v kontejner ob igrišču. 
Pomagali bomo otrokom v misijonih v Ugandi v Afriki. 


