
 
 

VELIKA NOČ 
«Prvi dan tedna.» Jn 20,1 

 
Božja beseda  

Apd 10,34.37-43; Ps 118; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9. 
                                   

Jezusovo vstajenje je prineslo novo luč na naš čas. Z njo večnost vstopa v našo zgodbo. Prihaja iz globine zemlje 
in nas obrne proti nebesom, čeprav se na videz nič korenitega ne spremeni. 
Dan Velike noči je prvi dan novega stvarjenja. Zato je nedelja za kristjane postala prvi dan v tednu. To ni le sedmi 
dan našega civilnega koledarja, ampak praznovanje vstajenja. Dan Gospodov izlije nastajajočo svetlobo Velike 
noči na vse druge dni v tednu. 
Velikonočni čas, ki se začenja, nam daje priložnost, da ponovno odkrijemo okus nedelje. Gojimo željo, da jo 
praznujemo v veselju, da nam bo pomagala živeti vstajenje, da iz nas naredi priče Njega, katerega grob je prazen 
in življenje močnejše od smrti. 
 
 
Kako moliti Vstalega  
 
Zapri oči in mirno ostani na mestu, ne vidiš več svetlobe. Potem pomisli na vse tiste, ki živijo v temi zaradi 
bolezni, življenjskih dogodkov, pomanjkanja dela ali priznanja. Nato pa na hitro odpri oči da vidiš svetlobo in 
izročiš ljudi, na katere si pravkar mislil, tistemu, ki je luč, rojen iz luči. 
 
Doma 
V družini, med prijatelji, ponovno odkrijmo okus nedelje. Ponovno razmislimo o mesecu, ki se pravkar izteka in 
ponovno poglejmo kako smo ravnali, ki smo živeli te zadnje štiri nedelje: ali so bile podobne drugim dnevom v 
tednu? V kakšnem duhu smo jih spoznali? Kaj smo storili? Kaj nas je zaznamovalo? In ozrimo se v prihodnost, da 
bi našli nove načine, kako preživljati dan Gospodov v tem velikonočnem času? Kako preživeti čas z Boga v veselju 
in sproščenosti? Zberimo vse naše predloge in naredimo cvetlični šopek, ki nas bo spominjal na skupno odločitev 
glede molitve, obedov, povabil, prostega časa, oddiha, itd. Končajmo z velikonočno pesmijo. 
 
 
Branje 
Molitev ob evangeljskem odlomku naslednje nedelje 
pomaga k poglabljanju  molitvene izkušnje oz. izkustva 
Boga, ki deluje v tvoji molitvi. Pri tem načinu molitve ne 
gre za to, da bi moral kaj razumeti, ampak za to, 
da  tvoje  najgloblje bitje preprosto uči počivati v Njegovi 
navzočnosti. Zato vedno poljubi besedo, jo objemi, se ji 
pokloni, jo pobožaj in jo ponavljaj. Da se ti srce ogreje in 
ti bo dano razumeti in sprejeti Jezusa v svoje življenje in 
zajemati iz Njegove moči.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,1-9) 
 
Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgo-
daj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen ods- 
tranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu 
Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, 
ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, 
kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla 
ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar 
je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. 
Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar 
ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za 
njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, 
in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, 
temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vsto-
pil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in 
videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, 
da mora Gospod vstati od mrtvih. 

 



Ponedeljek 26 Marija Magdalena 
Tu je «teden», veliki teden. Preživimo ga korak za korakom z Jezusom in njegovimi učenci. Ta teden se je vse 
spremenilo. Dobra novica se bo končno razkrila ... Toda, da bi jo naša ušesa slišala, bomo danes sledili Mariji 
Magdaleni. Kdo je ona? Marija je bila doma iz majhne vasice Magdala, blizu tiberijskega jezera. Nobene sledi ni o 
njenem prvem srečanju z Jezusom, razen da je iz nje izgnal sedem demonov. To pušča ne malo ugank o njenem 
preteklem življenju (demon denarja? Spolnosti? Nezmernosti?… nihče dejansko ne ve. Evangeliji so o tem 
skromni). Od njene osvoboditve od demonov dalje, sledi Jezusu kot dvanajsteri in več žena. Marija Magdalena bo 
navzoča ob križu, v petek, zvesta do konca. Povej mi, Marija Magdalena, nauči me slediti Jezusu v zvestobi.  
 
Torek 27 Simon-Peter 
Danes sledimo Simonu Petru, človeku z dvojnim imenom, tistim, ki ga je prejel od staršev in tistim, ki ga je prejel 
od Jezusa. Petrovo življenje je zaznamovano s to krhko povezanostjo med identiteto prejeto iz mesa in njegove 
družinske zgodbe, in novo identiteto, ki jo prejme od človeka, ki ga bo prepoznal, po mesecih, ki jih preživijo 
skupaj, kot je Kristusa, Sina živega Boga. To Petra ne ovira, da se ne bi spotaknil ob ponavljajoči se napovedi 
trpljenja. Šel bo tako daleč, da bo čez nekaj dni Jezusa zatajil. Povej mi Peter, nauči me slediti Jezusu s tvojo 
gorečnostjo. Naj pride Jezus povezat tudi to, kar je v mojem življenju še preveč razdvojeno. 
 
Sreda 28 Drugi učenec 
To sredo, je to «drugi učenec», ki mu bomo sledili. Ta izraz označuje tistega, katerega ima Jezus rad, Janeza. 
Pojavi se samo v njegovem evangeliju. S Petrom in Jakobom je del majhne skupine, ki je bila privilegirana priča 
več dogodkov, kot je spremenitev na gori, ali v bližnjem smrtnem boju v Getsemaniju. Poleg tega bo ob vznožju 
križa, ko mu bo Jezus zaupal svojo mater. Nedvomno je bil tisti, ki je bil najbližji Jezusu, ki je najgloblje prodrl v 
njegovo poslanstvo. Jutri po zadnji večerji bo vse proti Jezusu. Povej mi, Janez, nauči me, da sledim Jezusu s 
prijateljstvom. Naj Jezus poveča mojo sposobnost ljubiti druge, sebe, Cerkve, Gospoda … 
 
Četrtek 29 Obed ljubezni 
Veliki četrtek: tam so na povabilo Jezusa, da bi obedovali. Najstarejše pričevanje, ki ga imamo, je od sv. Pavla. 
Govori o izročilu, ki ga je sam prejel: «Tisto noč, ko je bil izdan, je Gospod Jezus vzel kruh, in se zahvalil, ga 
razlomil in rekel: ’To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin.’» Prav tako je Jezus vzel kelih. Povejte mi, 
povabljeni na Gospodovo večerjo, naučite me, da prejmem Kruh življenja. Naj pride tudi Jezus, da mi odpusti 
moje grehe, ker je ljubezen njegovo ime. 
 
Petek 30 Groza 
Veliki petek. Sprememba okolje. Krivičen proces. Nečloveško trpljenje, križ. Kalvarija v vseh pomenih besede. 
Grob. Zavaljen kamen. Konec. Smrt. Povej mi, Marija, Jezusova mati, nauči me, da ostanem s teboj v bolečini. Naj 
pride Jezus in se mi pridruži, ko kričim in sem se izgubil. 
 
Sobota 31 Tišina 
Velika sobota. Zapečaten grob. Sobotni dan, torej dan primoranega počitka. Nihče se ne gane. Brez hrupa. 
Mrtvaška tišina. Povej mi, zavaljeni kamen, nauči me ohranjati tišino, da bi premišljeval to veliko skrivnost v 
svojem srcu. Naj pride tudi Jezus, da me reši pred smrtjo. 
 
Nedelja 1 Prvi dan tedna, teče 
To je pomembno jutro, toda še v temi, jasno zapiše sv. Janez. Vsak bo šel iz teme v svetlobo. Vsak na svoj način. 
Marija Magdalena je šla do groba, videla je odvaljen kamen. Rezultat? Teče, da čimprej obvesti Simona-Petra in 
druge učence. Vstajenje je najprej veliko presenečenje, ki združuje. Tudi dva učenca tečeta. Peter vstopi v grob. 
Videl je povoje in prtič. Vse je na svojem mestu. Vstajenje izniči smrt z njenim razlogom vred. Tudi drugi učenec 
vstopi na kraj smrti. On vidi (se pravi, skoraj nič) in veruje. Vstajenje rodi zaupanje: Oče je svojega edinorojenega 
Sina obudil od mrtvih. Zdaj je na nas, da vidimo in tečemo z Vstalim. Pripravljeni? Pojdite! 
 
VSAKDANJE SPRAŠEVANJE: 
 
Zjutraj: ko vstanem, se zavem poklicanosti, da živim sedanji trenutek in prosim Očeta, da bi živel/a v sedanjosti z 
Njim, ter pustil/a preteklost za seboj  ter prihodnost brez pričakovanj in bil/a tako v tem dnevu in vsak dan. 
Čez dan (pred/po kosilu, ali po službi): prosim za milost zavedanja, kako me odnese po mislih iz sedanjosti v 
preteklost ali prihodnost. 
Zvečer: pregledam, kako mi je do tega trenutka (ne)uspelo živeti sedanji trenutek, katere ovire so se pojavile in 
kakšne možnosti so mi ponujene. 


