
Gospod življenja je umrl – kraljuje živ.
Nad dnem, ki ga praznujemo na velikonočno nedeljo, stoji beseda, kakršna ne more v enako polnem pomenu 
stati nad prav nobenim drugim dnevom: »To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo in veselimo se ga!« 
Dan, za katerega je Bog sam prevzel jamstvo in notranjo odgovornost. Že mnogi sijajni dnevi so bili sredi 
toka zgodovine. Včasih je človek mislil, da je zgradil nekaj dokončnega in da more varno iti naprej – dokler 
ni opazil, da je tisto bilo le zemeljski udor in premik. Vsa sonca so obledela, spet sta prišla mrak in noč s svojo 
grozo. Vedno znova je bilo treba začeti od kraja. Stara Tantalova pot – tiste muke seganja po stvareh, ki se ti 
izmaknejo ravno v trenutku, ko si mislil, da si jih dosegel – tista stara težnja po dokončnih, trdnih in trajnih 
stvareh! Bili so to dnevi, ki so jih naredili ljudje, mnogokrat iz zares velike iskrenosti, iz zelo velike poštenosti, 
sposobnosti in hotenja. Toda bili so to le človeški dnevi.
Dan, ki je zasijal z jutrom Kristusovega vstajenja pa je dan drugačne vrste. Ta dan je res naredil Gospod – ne človek. 
Zato ga nikdar noben človek ne bo mogel odpraviti, zato ta dan s svojim sijem nikoli ne bo šel v zaton. 
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Tiha nedelja, 5. postna nedelja, 21. marec 2021
Najbolj razširjen ateizem interpretira Božjo navzočnost kot nenavzočnost in se šopiri s teologijo »Bog je mrtev!« Pri tem pa 
nič ne ve, kaj hoče z besedo Bog povedati. Kadar menimo, da naj bi Bog kot veliki modrec reševal naše življenjske situacije 
na tak način, kot bi mi radi, potem lahko brez dvoma trdimo, da takšnega boga na tem svetu res ni in ga niti ne potrebujemo. 
Vera bo zmeraj tveganje. Ne obstaja namreč preizkus resničnosti, do katerega pridemo z dokazi ali pa z metodami, ki 
jih uporabljamo na drugih področjih. »Ne videti, a vseeno verovati!« Verovati, ne zato, ker bi imeli v rokah garancijo, 
ampak ker kljub temu lahko verujemo, saj se zanašamo na tiste, ki so v imenu Vstalega spremenili svet. Ne moremo pa 
se znebiti občutka, da tudi nekateri apostoli, ki so se srečali z Vstalim, niso mogli verovati in so se v začetku pokazali 
kot veliki skeptiki. Oni so najbolj dostojni pričevalci.
Na Tiho nedeljo se Jezus skrije. Povzroči tesnobo. Odkriti moramo vse prte in zavese naših duš, da se bomo razveselili 
njegove bližine. 

Cvetna nedelja, 6. postna, 28. marec 2021
Jezus, v tvojem življenju ponovno najdemo samega sebe: naša moč in veselje se obnovita, naš obup in strah sta premagana. 
Gospod, dovoli, da vstopimo v tvoje in v naše mesto. Tudi mi vemo, kaj nas čaka: predsodki, odklanjanje, napetosti … Daj 
nam delček svoje dobrote, tvojo odprtost, tvojo neustrašenost, da bomo tudi mi lahko v našem mestu naše bližnje osvobo-
dili slehernega strahu. Ne boj se, Trnovo, Vič, Šiška, Šentvid, ne boj se hiša mojega soseda, mojih otrok, ne bojte se moji 
prijatelji: naš kralj prihaja; sedi na oslovem hrbtu. Nič se ne boj, moja hiša, moje srce, ampak se veseli, kajti tvoj kralj prihaja.

Dom na Koleziji, Kopališka ulica 10:
Spovedovanje in maša bo v petek, 26. marca 2021 ob 13.30. 
Center starejših Trnovo, Devinska 1:
Spovedovanje in maša bo v petek, 26. marca 2021 ob 15.30.
Dom Janeza Krstnika, Kolezijska 1 A:
Spovedovanje in maša bo v soboto, 27. marca 2021 ob 15.00.
Župnijska cerkev Trnovo:
Maše Cvetne nedelje, 28. marec 2021, bodo ob 8.00, ob 10.00 in ob 19.00  
vedno z branim pasijonom. Med vsemi mašami bo tudi spovedovanje. 

Veliki ponedeljek, 29. marec 2021
Gospod, pomagaj nam, da ne bi šli brezbrižno mimo tvojega križa, temveč da bi razumeli in se ti zahvaljevali za 
ljubezen, s katero se srečujemo. Daj nam moči, da se bomo ozirali na tvoj križ in tudi sami pogumno nosili, kar si nam 
naložil. Ne dopusti, da bi odpovedali, ko je treba drugim pomagati nositi njihovo breme. Naj bo na našem telesu vsaj 
malo vidno, kako smo položeni v tvoje roke, od kod prihaja tolažba, ki edina ostane.

6.30 – skupne hvalnice
7.30 – jutranja maša – spovedovanje
19.00 – večerna maša – priprava na velikonočno spoved – spovedovanje. Na voljo bo več spovednikov.

Veliki torek, 30. marec 2021
Tam, kjer sem se srdil nad seboj, v najskrivnejšem kotu mojega duha, kjer me je kesanje razjedlo in sem starega človeka 
v sebi daroval kot klavno žrtev, kjer sem v zaupanju vate začel misliti na svoje prerojenje, tam si mi dal okusiti svojo 
sladkost in si vlil veselje v moje srce. (sv. Avguštin)

6.30 – jutranja molitev brevirja
7.30 – jutranja maša – spovedovanje
15.30 – priprava na spoved in spovedovanje za 7. razred Veroučne šole Trnovo
16.30 – priprava na spoved in spovedovanje za 8. in 9. razred Veroučne šole Trnovo
19.00 – večerna maša – spovedovanje

Velika sreda, 31. marec 2021
Prvi trije dnevi Velikega tedna sodijo še v postni čas. Ostali trije sveti dnevi so posebej ovrednoteni kot velikonočna 
skrivnost zaradi Jezusove zadnje večerje, zaradi strahotne smrti in zaradi počitka v grobu. 

6.30 – jutranja molitev hvalnic
7.30 – jutranja maša – spovedovanje
15.30 – priprava na spoved in spovedovanje za 5. razred Veroučne šole Trnovo
16.30 – priprava na spoved in spovedovanje za 6. razred Veroučne šole Trnovo
19.00 – večerna maša – spovedovanje



Velikonočno voščilo
Jezusova Cerkev v zgodovini neprestano doživlja Judovo izdajstvo, Petrovo zatajitev in nerazumevanje 
najbližjih. Tudi civilna oblast je ne razume in jo odklanja. On pa mirno in potrpežljivo moli: »Oče, odpusti 
jim, saj ne vedo, kaj delajo.« Jezusova milina je premagala hudobijo sveta. Če mu sledimo, moremo z njim 
iskreno peti ALELUJA. Naj tej pesmi na svoj način prisluhne ves svet. 
Za Veliko noč Vam želim, da bi ta pesem obnovila in osvežila naše dragocene vezi in hvaležnost za vse, kar 
smo v minulem letu doživljali skupaj. Naj pesem veselja nikdar ne utihne v našem življenju: ALELUJA. 

Veliki četrtek, 1. april 2021
Veliki četrtek je v liturgiji Cerkve dan vnaprejšnjega veselja – pred radostjo velikonočne vigilije z njenim obhajanjem 
Kristusovega in našega vstajenja. Nekdaj so na veliki četrtek škofje v slovesnem obredu znova sprejemali v naročje cer-
kvenega občestva javne spokornike, ki so bili zaradi velikih pregreh – večkrat s posebnim obredom na pepelnično sredo 
– za dalj časa (tudi za več let) izključeni (»izobčeni«) od udeležbe pri evharistični daritvi in posebej pri evharističnem 
obedu, a so s trdo in javno pokoro popravili pohujšanje.
Staro ime za veliki četrtek je »rojstni dan keliha«. Lahko bi pa rekli: »rojstni dan mašniškega posvečenja«. Evangelij 
tega dneva govori o tem, kako je Jezus pri zadnji večerji, preden je postavil sveto Evharistijo, umil apostolom noge in 
jim dal »novo«, »svojo« zapoved medsebojne ljubezni: »Zgled sem vam dal, da bi tudi vi delali, 
kakor sem jaz vam storil« ( Jan 13,15). Dogajalo se je, da so kdaj pri Judih učenci umivali noge 
svojemu spoštovanemu učitelju. A da bi učitelj kdaj kaj takega storil svojim učencem, to bi bilo 
nekaj popolnoma nezaslišanega. To je dejanje skrivnosti ljubezni, ki služi. Umivanje nog pri zadnji 
večerji je uvod v glavni dogodek velikega četrtka: v postavitev svete Evharistije, najdragocenejšega 
Jezusovega daru njegovi Cerkvi.

6.30 – jutranje hvalnice v župnijski cerkvi
16.30 – priprava na spoved in spovedovanje za 4. razred Veroučne šole Trnovo
19.00 – večerna maša – slovesno bogoslužje zadnje večerje

Veliki petek, 2. april 2021
Zaradi drevesa je bil Adam izgnan iz raja. Zaradi drevesa križa sme razbojnik prebivati v raju. On je z uživanjem sadu 
prelomil zapoved njega, ki ga je ustvaril. Ta pa je izpovedal vero v tistega, ki je bil z njim vred križan, v skritega Boga, 
in je zaklical: »Spomni se me v svojem kraljestvu!«
Tvoja stran, življenje podeljujoča, žuboreča kakor studenec iz Edna, napaja tvojo Cerkev, o Kristus, kakor duhovni raj in 
se od tukaj razliva kakor od prazačetka; v štirih evangelijih namaka svet, poživlja stvarstvo in podarja narodom zanesljivi 
nauk, da se klanjajo tvojemu kraljestvu.
Zaradi mene si bil križan, da bi bilo meni odpuščeno. Tvoja stran je bila prebodena, da bi od 
tamkaj name tekle reke življenja. Ti si bil preboden z žeblji, da bi jaz, v zaupanju na veličino 
tvoje moči v globini tvojega trpljenja, klical k tebi: O Kristus, ki podeljuješ življenje, moj 
Odrešenik: SLAVA TVOJEMU KRIŽU IN TVOJEMU TRPLJENJU! (iz grške liturgije 
Velikega petka)

6.30 – jutranje hvalnice
15.00 – križev pot
19.00 – obredi velikega petka: 

1. del –  opravilo božje besede – branje o Jezusovem trpljenju –  
slovesne prošnje za vse potrebe

2. del – čaščenje križa
3. del – obhajilo – prenos sv. Rešnjega telesa v božji grob in čaščenje

Velika sobota, 3. april 2021
Obhajanje »svete noči« od velike sobote na veliko nedeljo je višek vsega liturgičnega leta. Eden največjih pesnikov 
zadnjega časa Paul Claudel pravi o tej liturgiji, da je odločilno vplivala na njegovo vrnitev k izgubljeni veri: »To je 
najgloblja in največja poezija … Obredi velikega tedna, vzvišena pesem »Exultet«, pred katero so se mi najbolj opojni 
glasovi Sofoklesa in Pindarja zdeli plehki – vse to me je navdajalo s spoštovanjem, z veseljem, s hvaležnostjo, kesanjem 
in čaščenjem.« Za Tertulijana, v prvi polovici 3. stoletja, je ta »velikonočna« vigilija veljala za tako slovesno in pomemb-
no, da so se je bili dolžni udeležiti vsi kristjani. Posvečena je zadnji pripravi katehumenov na krst – obenem pa tudi 
pripravi že krščenih na obnovitev krstnih milosti in krstnih obljub. Vigilija z berili vsebuje resnobo obljub že krščenih. 
Toda kako sijajna obzorja odpira pred našimi očmi! »Obred velikonočne luči in obred blagoslovitve krstne vode, ki ta 
pouk obdajata, sta eno samo radovanje nad veličastvom odrešenja. Tu najde odmev tisto nadčloveško veselje, ki mora 
biti trajno ozračje odrešene duše in odrešene Cerkve«.
Izraz velikonočnega veselja aleluja je kristjanova nova pesem. Ta vriskajoči spev je kakor klic Svetega Duha iz srca in v 
krstu novorojenih otrok – prvi dih v njih prebivajočega troedinega božjega življenja. To je pesem veselja, ki se je rodilo 
iz križa. To je luč, ki priteka iz noči trpljenja. To je pesem vstajenja, ki nosi kakor skrit pečat posvečenje križa. Nihče 
ne more peti prave aleluje, kdor ni z Gospodom visel na križu in nosil svojega deleža pri trpljenju božjega Pevca, ki je 
s svojo smrtjo premagal našo smrt in s svojim vstajenjem obnovil življenje. 

7.00 – Izpostavitev Najsvetejšega – jutranja molitev – blagoslov soli, vode in ognja.
12.00–17.00 – blagoslovi jedil ob vsaki polni uri
17.00 – zadnji blagoslov v kapeli Doma Janeza Krstnika
19.00 – velikonočna vigilija

Velika noč, 4. april 2021
Velika noč je praznik praznikov, najbolj vesel vseh veselih pra-
znikov, kakor sonce med zvezdami. Zavoljo Kristusa bodimo 
podobni Bogu, ker je Kristus zaradi nas postal človek. Ubog je 
postal, da bi po njegovem uboštvu mi obogateli. Skušan je bil, 
da bi bili mi zmagovalci. Zaničevan je bil, da bi nas obdaroval 
s poveličanjem. Umrl je, da bi nam prinesel odrešenje. Šel je v 
nebesa, da bi pritegnil k sebi tiste, ki jih je padec v greh vrgel na 
tla. Naj mu vse damo, naj njemu, ki je dal samega sebe za nas v 
odkupnino in zameno, vse darujemo!

7.30 – procesija in velikonočna maša
10.00 in 15.00 – maša v kapeli Doma Janeza Krstnika
19.00 – večerna velikonočna maša
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