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Nedelja, dan Jezusovega vstajenja

Velikonočni prazniki nas vsako leto vabijo, da vedno znova premišljujemo o 
pomenu Kristusove smrti in vstajenja za naše vsakdanje življenje. 

Jezusova smrt je imela pomen za zgodovino, za človeštvo, za svet. Zato je mo-
rala biti vpletena v povsem določeno kozmično in zgodovinsko uro. Njegova smrt 
sovpada z judovsko pasho, kakor lahko beremo v 2 Mz 12. Za Izrael je pasha pra-
znik izhoda iz Egipta, praznik Izraelove osvoboditve. Izraelova pasha je spomin 
na Božje delovanje, ki je bilo osvoboditev in je ustvarilo občestvo. Ta praznična 
vsebina je stopila v krščanstvo in je pomagala razumeti pomensko globino Kristu-
sovega vstajenja.  

Jezus je svoje zadnje poti zavestno povezal z Izraelovo pasho in to določil kot 
svojo »uro«. Iz nove zaveze same razločno izhaja, da je šel Jezus povsem zavestno 
svoji »uri« naproti. Pasha je Jezuso-
va ura. Jezus ni hotel umreti ob ka-
kšnem poljubnem datumu. Jezusova 
smrt ni katerakoli nezgoda, ampak je 
»praznik« – dokončuje to, kar je pa-
sha simbolno začela. 

Pri Judih je sobota vnašala v čas 
znamenje zaveze ter je med seboj 
povezovala stvarjenje in zavezo. Ta 
osnovna ureditev, ki je postala del 
desetih Božjih zapovedi, je kot ta-
kšna samoumevno ostala nespreme-
njena tudi v krščanstvu.  

Z učlovečenjem, križem in vstajenjem Jezusa Kristusa pa je bila zaveza pov-
zdignjena na novo stopnjo in tako lahko govorimo o »novi zavezi«. Bog je deloval 
še enkrat in nanovo, da bi tako zavezi podelil njeno vesoljno prostranost in njeno 
dokončno obliko. To delovanje je povezano s tedenskim ritmom: njegov vrhunec, 
v katerega je bilo usmerjeno vse drugo, je bilo Jezusovo vstajenje »tretji dan«. Za-
dnja večerja, križ in vstajenje spadajo skupaj. Jezusova daritev bi bila nesmiselna, 
če bi smrt imela zadnjo besedo. Tako se šele po vstajenju dopolni nova zaveza: 
zdaj je človek za vedno združen z Bogom. Tako je dan vstajenja nova sobota. 

Nedelja pri tem sama od sebe sprejme vase smisel sobote. Za ta dan so tri raz-
lična pojmovanja: z vidika križa je to tretji dan; v stari zavezi je tretji dan veljal za 
dan razodetja Boga, za dan Božjega vstopa v svet po času pričakovanj. Z vidika te-
denske enote je nedelja prvi dan tedna. Cerkveni očetje pa so dodali še poudarek, 
da je nedelja osmi dan, če pogledamo nanjo s celotnega prejšnjega tedna. 

V Rimu se je izoblikovala navada, da imamo nedeljo kot dan vstajenja za od-
ločilno. Krščansko veliko noč naj bi v skladu s tem vedno obhajali po prvi po-
mladanski polni luni. Nicejski koncil (325) je to odločitev uveljavil. Po tej uredbi 
sta sončni in lunin koledar navezana drug na drugega, dve veliki obliki kozmične 
ureditve časa sta povezani med seboj z vidika Izraelove zgodovine in Jezusove 
usode.  

Nedelja je dan, ko Gospod pride med svoje in jih povabi v svojo »liturgijo«, v 
svoje poveličanje Boga, in se jim podari. Jutro »tretjega dne« postane ura krščan-
skega bogoslužja. Krščanski bogoslužni dan so določili na osnovi datuma Jezuso-
vega vstajenja. Nedelja je torej za kristjana dejansko merilo časa, časovno merilo 
njegovega življenja. Nedelja je vstajenjski praznik kristjanov, ki se vrača vsak te-
den, a s tem nikakor ne odpravlja specifičnega spomina na Jezusovo veliko noč.

Kristus nas v nedeljo zbira, da bi živeli: »Jaz živim in vi boste živeli« (Jn 14,19). 
Na temelju velike noči se imajo kristjani za »žive«, za takšne, ki so našli pot iz 
nekega bivanja, ki je bolj mrtvost kakor življenje, za takšne, ki so odkrili resnično 
življenje: »To je večno življenje, da spoznajo tebe, edinega pravega Boga, in katerega 
si poslal, Jezusa Kristusa« (Jn 17,3). Osvoboditev od smrti je istočasno osvobodi-
tev od ujetništva sebičnosti, iz ječe jaza, iz nezmožnosti za ljubezen in podarjanje. 
Velika noč zato postane veliki praznik krsta, v katerem človek tako rekoč dopolni 
prehod skozi Rdeče morje, izstopi iz svojega starega bivanja v občestvo s Kristu-
som, Vstalim, in v občestvo z vsemi, ki so njegovi. Vstajenje gradi občestvo. Vsta-
jenje ustvarja novo Božje ljudstvo. 

p. Cristian



Napovednik

•	 V	petek,	1.	aprila,	bodo	molili	križev	pot	člani	ŽPS	(ob	18.00).
•	 V	ponedeljek,	4.	aprila,	bo	po	večerni	sv.	maši	srečanje	Karitas.
•	 V	torek,	5.	aprila,	bo	po	večerni	sv.	maši	redna	seja	ŽPS.
•	 Butarice	bomo	izdelovali	v	soboto,	9.	aprila,	ob	16.00	v	prostorih	župnijske	Kari-

tas.
•	 Na	cvetno	nedeljo,	10.	aprila,	bo	ob	9.00	pred	cerkvijo	blagoslov	zelenja.
•	 Letošnji	družinski	križev	pot	bo	na	cvetno	nedeljo,	10.	aprila,	ob	15.30	v	Puštalu.
•	 Na veliki četrtek, 14. aprila, bo ob 7.00 križev pot, ob 9.00 krizmena maša v 

stolnici,	ob	18.30	slovesna	maša	Gospodove	zadnje	večerje,	po	maši	bdenje	z	
Jezusom na Oljski gori in češčenje.

Velikonočno voščilo

Pšenično zrno, ki je umrlo samo, 
ne ostane samo, 
ampak obrodi obilo sadu. 

Vstali ne ostane sam. 
Vstali živi in podarja življenje, 
živi in ustvarja občestvo, 
živi in odpira prihodnost, 
živi in kaže pot.

Blagoslovljene  
velikonočne praznike  

Vam in vsem vašim domačim!

Patri Slavko, Franc,  
Vladimir in Cristian

Obiščete nas tudi na naslovu: http://www.sveti-peter.si.  
Na tej strani najdete aktualne informacije, prav tako pa tudi  
Oznanila in Šentpetrski zvon. Vabljeni k ogledu.

SVETE	MAŠE:	 nedelja:	8.00,	9.00,	18.30 
med	tednom:	7.00,	18.30

URADNE	URE:	 ponedeljek	in	četrtek:	16.00–17.00 
torek, petek: 10.00–11.00

OBHAJILO	NA	DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu  
in po naročilu, posebej še pred prazniki.

Šentpetrski zvon. Izdaja: Župnija Ljubljana – Sv. Peter, Trubarjeva c. 80, Ljubljana 
Tel. 01/230 69 01 (v času uradnih ur), e-pošta: sv.peter.lj@gmail.com, TRR 0201 0009 0238 096  

Odgovarja: p. Cristian Balint, župnik. T.  031/564 581, http:// www.sveti-peter.si 

•	 Na veliki petek, 15. aprila, bo ob 7.00 in 15.00 križev pot, ki ga bodo molili 
bodoči	birmanci	in	mladi,	ob	18.30	bo	slovesno	opravilo	v	čast	Gospodovemu	
trpljenju, nato pa molitev pri božjem grobu. 

•	 Na veliko soboto,	16.	aprila,	bo	ob	7.00	blagoslov	ognja	in	vode,	izpostavitev	Naj-
svetejšega v božjem grobu do 13.00. Ob 10.00 bo molitvena ura otrok ob božjem 
grobu.	Ob	13.00,	14.00,	15.00,	16.00	in	17.00	bo	blagoslov	jedil,	ob	19.30	veliko-
nočna vigilija Jezusovega vstajenja. Pričeli jo bomo pred cerkvijo s prižiganjem 
velikonočne sveče in končali s slovesno velikonočno mašo. 

•	 Na veliko noč (17. aprila) ob 7.30 vstajenjska procesija (v primeru slabega vre-
mena bo procesija v cerkvi), nato slovesna praznična maša. Maši bosta še ob 9.00 
in	18.30.	Ob	15.00	pri	sv.	Jožefu	na	Poljanah	zaobljubljena	potresna	pobožnost	
Ljubljančanov. 

•	 Na velikonočni ponedeljek	(18.	aprila)	bodo	sv.	maše	po	prazničnem	razporedu:	
ob	7.00,	9.00	in	18.30.	Vabljeni!

•	 V	soboto,	23.	aprila,	je	praznik	sv.	Jurija,	ki	je	nebeški	zavetnik	našega	mesta.	
Lepo vabljeni k sv. maši!

•	 Obvestilo	za	starše	veroučencev:	V	velikem	tednu	lepo	vabljeni	k	obisku	obredov	
velikonočnega tridnevja (četrtek, petek, sobota). Vzemite si čas za živ odnos z 
Bogom in bližnjimi!

•	 Spovedovanje	v	velikem	tednu 
	 Od	ponedeljka	(11.	aprila)	do	srede	(13.	aprila):	6.45–7.30	in	17.30–19.00.	 
	 Veliki	četrtek:	7.00–8.00	in	17.00–18.15.	 
	 Veliki	petek:	7.00–8.00	in	17.00–18.15.	 
 Velika sobota: v času blagoslova velikonočnih jedil.


