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POSTNI ČAS je nov začetek, pot, ki vodi h gotovemu cilju:  k velikonočnemu vstajenju, h Kristusovi zmagi nad 
smrtjo. Ta čas nas odločno poziva k spreobrnjenju. Kristjan je poklican vrniti se k Bogu »z vsem svojim srcem« (Jl 
2,12), naj se ne zadovolji s povprečnostjo temveč raste v prijateljstvu z Gospodom. Jezus je zvesti prijatelj, ki nas 
nikoli ne zapusti. Tudi ko grešimo, potrpežljivo čaka na našo vrnitev k Njemu; s tem razodeva, da nam je 
pripravljen odpuščati.  
 

Ko prejmete, dragi rojaki, v roke glasilo slovenske katoliške misije v Veliki 
Britaniji, se postni čas priprave na veliko noč že izteka. Cvetna nedelja je tu in 
že smo v velikem tednu. Božja beseda teh dni nam govori o Jezusovem 
prihodu v Jeruzalem, ko so ga ljudje z navdušenjem sprejeli. Gledali so v njem  
izpolnitev obljube, da Bog Izraelcem pošlje rešitelja.  
 

Ves svet danes živi sredi preizkušnje pandemije korona virusa, ki neizprosno 
obvladuje ves planet. In trosi smrtonosno bolezen, ki se je vsi bojimo. Hitre 
rešitve ni. Zdravniki se trudijo, virologi iščejo zdravilo, politiki ukrepajo z navodili in ukrepi, ki nas omejujejo v 
vsakdanjem življenju. Okuženih je veliko več ljudi, kot je registriranih. To vemo vsi. Zato je najbolj pomembno, da 
zavarujemo svoje bližnje pred nevarnostjo okužbe, ki jo morda že nosimo v sebi sami. Ostati doma in se izogibati 
stikov z ljudmi je osebni odgovor vsakega od nas na zapoved ljubezni do bližnjega.   

Težak je letošnji postni čas. Veliki teden in velikonočni prazniki bodo brez svečanih srečanj pri vstajenjskih ma-šah 
in procesijah. Vendar je preizkušnja vedno tudi milostni čas. V ospredje stopi vera v Božje odrešenje. Že pri enem 
virusu nam naše moči in znanje ne more zagotoviti miru in veselja. In kje je rešitev?   

Velika noč oznanja, da Bog ni pozabil človeka. Jezus je trpel, vstal in živi, da bi mi imali življenje po veri vanj.  

 
 

Luka16,19-31 

»Ž ivel je bogataš . Oblač il še je v š krlat in dragočeno tkanino ter še dan na dan šijajno goštil. Pri njegovih 
vratih pa je lež al revež , ki mu je bilo ime Lažar in je imel polno ran po telešu. Rad bi še najedel tega, kar je 
padalo ž bogataš eve miže, in čelo pši šo prihajali in ližali njegove rane. Revež  je umrl, in angeli šo ga odnešli 
v Abrahamovo naroč je. Tudi bogataš  je umrl in bil pokopan. In ko je v podžemlju trpel muke, je povždignil 
oč i in od daleč  videl Abrahama in Lažarja v njegovem naroč ju. Žakličal je: ›Oč e Abraham, ušmili še me in 
poš lji Lažarja, da pomoč i koneč švojega pršta v vodo in mi ohladi ježik, kajti trpim v tem plamenu.‹ Abraham 
mu je rekel: ›Otrok, špomni še, da ši v ž ivljenju dobil švoje dobro, Lažar pa prav tako hu do; ždaj je on tukaj 
potolaž en, ti pa trpiš . Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tišti, ki bi hoteli od tod priti k vam, 

ne morejo, pa tudi od tam še ne da 
priti k nam.‹ Nato mu je bogataš  rekel: 
›Prošim te torej, oč e, da ga poš lješ  v 
hiš o mojega oč eta. Imam namreč  pet 
bratov in pošvari naj jih, da tudi oni ne 
pridejo v ta kraj muč enja!‹ Abraham 
mu je dejal: ›Imajo Mojžeša in 
preroke, te naj pošluš ajo!‹ Ta pa mu je 
odvrnil: ›Ne, oč e Abraham, toda č e 
pojde kdo od mrtvih k njim, še bodo 
špreobrnili.‹ On pa mu je dejal: ›Č e ne 
pošluš ajo Mojžeša in prerokov, še ne 
bodo dali preprič ati, č etudi kdo vštane 
od mrtvih.‹«    



Križ je vsak moj trenutek,  

lahko ga sprejmem ali ne.  

Ti si ga sprejel,  

zdaj vem, kje najdem te.  

 

 

 

 

 

 

 

Želim sprejeti  

svoj križ  

za vsako ceno, Gospod.  

Saj vem, da prej,  

ko ti rečem »Da!«,  

prej se bova srečala.  

Moč ni v tem, da bežim,  

se sprašujem, zakaj sploh 

živim.  

Odpreti moram vrata 

bolečin,  

ker tam me čakaš ti.  

 

 

 

 

 

Vstopam  

v tvoje veličastvo,  

stopam v tvoje  srce, 

Gospod.  

Sprejemam voljo tvojo,  

moj križ postaja lahek,  

čutim, da si z menoj.  

KRIŽ 
(Silvester in Marija Bukovec)  

SVETE MAŠE IN NAŠA SREČANJA BODO LETOS ODPOVEDANA ZARADI ŠIRITVE 

KORONAVIRUSA 

VSAKO NEDELJO OBJAVIMO POVEZAVO DO PRENOSA SVETE MAŠE IZ DOMOVINE 

NA NAŠI SPLETNI STRANI: 

https://www.skm-london.org.uk/mase/  

Za nadaljna obvestila o svetih mašah, srečanjih in dogodkih na spletu spremljajte našo spletno stran, 

kjer bomo pripravili tudi nagradno igro 

https://www.skm-london.org.uk/mase/


VELIKI TEDEN IN GOSPODOVO VSTAJENJE 
 

5. april: Cvetna nedelja 
»Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! 
(Mt 21,9)  

 
9. april: Veliki četrtek 
»Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s  
platnom, s katerim je bil opasan.« (Jn 13,4)  

 
10. april: Veliki petek 
»Juda je torej vzel četo in služabnike od vélikih duhovnikov in farizejev ter 
jih privedel tja.« (Jn 18,3)  

 
11.april: Velika sobota 
»Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, 
kakor je rekel!«(Mt 28,5-6) 

 
12. april: Velika noč  
»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3)  

 
13. april: Velikonočni ponedeljek    

»Oni dve sta pristopili, Jezusu objeli noge in se mu poklonili« (Mt 28,9)  

 
19. april: Bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja 
»Položi svoj prst sem in poglej moje roke!  
Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak 
veren.« (Jn 20,27)  

Velikonočno voščilo slovenskih škofov 2020 

Bratje in šeštre!  
»V nedeljskem jutru, v zori zlati, nastal nenadno je potres. In angel Božji, sel krilati, prišel iz svetih je nebes. 
Nagrobni kamen dvigne preč, Zveličarja ni v grobu več! Aleluja, aleluja!« 
Tako opeva Gospodovo vstajenje naša ljudska pesem. 
Evangelišt Matej pa ga opišuje ž bešedami: »In glej, naštal je velik potreš, kajti angel Gošpodov je priš el iž 
nebeš. In je prištopil ter odvalil kamen in je še del nanj!« Kamen, ki je naš ega Gošpoda drž al žaprtega v 
temnem grobu, je ž njegovim vštajenjem poštal njegov kraljevški preštol: »Kajti žakraljeval je naš  Gošpod, 
Bog Všemogoč ni!  Vešelimo in radujmo še in dajmo mu č ašt, žakaj priš la je švatba Jagnjetova in njegova 
žaroč enka še je pripravila!«   
Dragi bratje in šeštre! Všem ž elim globoko dož ivetje in ižkuštvo vštajenja naš ega Gošpoda in Žvelič arja 
Ježuša Krištuša. Kakor klič e apoštol Pavel: »Vždrami še, ki špiš , in vštani od mrtvih in ražšvetlil te bo 
Krištuš!« (Ef 5,14). 
Letoš nja velika noč  je žažnamovana š pošebno preižkuš njo švetovnih ražšež nošti: Č eštitam všem štrokovnim 
šluž bam in čivilnim oblaštem in še jim žahvaljujem ža ižjemne napore, š katerimi prepreč ujejo in omejujejo 
š irjenje hude nadloge. V varštvo nebeš kega Oč eta še ižroč amo š pšalmištom: »Žato še ne bojimo, tudi ko še  
žemlja treše in še gore ruš ijo v ošrč je morja« (Pš 46,3). Naj še tudi med nami urešnič uje Pavlov ižrek:  Tištim, 
ki Boga ljubijo, vše pripomore k dobremu!« (Rim 8,28).  

Kakor še naš e telo všako jutro prebudi in žakorakamo v nov dan, tako naj še, morda po dolgem č ašu, ža 
veliko noč  prebudi naš  duh in še pož ene v prihodnošt, v bliž njo in daljno prihodnošt, novim bojem in 
žmagam naproti. Gošpod naš vabi: »Jaž šem švet premagal!« (Jn 16,33). Enako voš č im tudi bratom 
evangelič anom in bratom pravošlavnim.  Poždravljam tudi vše predštavnike drugih verštev.  
Poždravljam vše in utrujene in preškuš ane; poždravljam vše žamejče in ižšeljenče: Tudi priljubljeni 
velikonoč ni obredi in obič aji naj utrjujejo vaš o pripadnošt Čerkvi in krepijo vaš o povežanošt ž rojaki:  
Sveta velika noč , bodi nam všem v pomoč ! Aleluja! 
mšgr. dr. Jurij Bižjak, koprški š kof 



Velika noč je praznik, ko se zbere vsa družina in oživijo stari običaji. Praznična miza se šibi pod tradicionalnimi dobrotami, 

ki jih skrbno pripravijo slovenske gospodinje. Posebna pozornost je namenjena pripravi pirhov. Pobarvana trdo kuhana ali 

spihana jajca so eden najbolj prepoznavnih simbolov velike noči in odražajo raznolikost slovensko pokrajine.  

Na Koroškem jih  imenujejo pisánke, ponekod na Štajerskem in v Prekmurju pa ramenice ali remenke.  

 

V Idriji jajca okrasijo s čudovito idrijsko čipko.  

 

 

                   Prava čipkarska mojstrovina z več kot 15.000 luknjicami so vrhniški pirhi.  

 

                  V Beli krajini boste naleteli na pisanke, ki zaradi svoje  
                                                                          posebnosti predstavljajo enega od simbolov dežele  
                      ob Kolpi.  
 

          

Čudovite ornamente, ustvarjene z raztopljenim čebeljim voskom in  

praskanjem v obliki finih vzorcev v črni in rdeči barvi, so nekoč dekleta  

posvetila fantom in jim na ta način izkazala ljubezen.  

Običaj sekanja pirhov velja za enega najstarejših velikonočnih tradicij 

na Slovenskem in se razlikuje od pokrajine do pokrajine. Na 

Dolenjskem in Gorenjskem je značilno zabavno tekmovanje 

v sekanju in zbijanju pirhov. V igri je potrebno s kovanci ciljati pirhe 

v najmanj meter in pol oddaljeni košari oziroma peharju ali pa s krivo 

palico ciljati na pirh iz razdalje šestih metrov. Zabavno preizkušnjo 

predstavlja tudi trkljanje pirhov po grabljah ali perivniku.  

 

Iz zimskega spanja se drami življenje 

Oblekla narava se v tisoče rož. 

Se tebi in meni podarja veselje,  

Če z bistrim pogledom opazil jih boš. 

 

Iz smrti in teme že sveti se zarja,  

Zveličar je vstal in grob je odprt.  
Življenje zdaj večno nam vsem se podaja 

Premagan je greh in satan je strt. 

Zarja velikonočnega jutra naj Vas vedno znova napolnjuje z upanjem, da je življenje 
močnejše od smrti in  ljubezen močnejša od sovraštva. 

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA    62 Offley Road, London SW9 0LS      Tel.: 0736 5353 900 
info@skm-london.org.uk                  www.skm-london.org.uk 

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Takrat kristjani praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. To 

je praznik veselja in upanja, saj je Jezus s svojim vstajenjem premagal duhovno in telesno smrt in prinesel 

upanje na naše vstajenje in večno življenje.  


