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Blagoslov velikonočnih jedil: 31. marec (velika sobota) ob 11.00 uri, 14.00 uri, 15.00 uri,
16.00 uri in 17.00 uri. Po blagoslovu ob 15.00
uri igre s pirhi.
Veliki teden in velikonočno tridnevje
Bogoslužno dogajanje velikega tedna z bogato simboliko in izborom svetopisemskih besedil uvaja vernike v veliko noč, ki je največji in
najpomembnejši krščanski praznik. Vrhunec
cerkvenega leta predstavlja veliki teden, ki ga
začenjamo na cvetno ali oljčno nedeljo, višek pa
je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki
petek, velika sobota in velika noč. Dnevom med
četrtkom in soboto dodajamo pridevnik veliki,
ker vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva:
pripovedujejo o postavitvi zakramentov evharistije in mašniškega posvečanja ter o trpljenju,
smrti in vstajenju Božjega sina Jezusa Kristusa.
Dogodke v Svetem pismu podrobno opisujejo
vsi štirje evangelisti. Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja se začne z
večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje središče v velikonočni vigiliji in se konča z večernicami nedelje Gospodovega vstajenja.
25. marec – cvetna nedelja: ob 8.30 uri blagoslov zelenja in butaric pod nadstreškom pred
cerkvijo, slovesni vhod in slovesna maša. Ob
10.00 uri blagoslov oljčnih vejic in butaric pri
spodnjem vhodu v dvorano pod cerkvijo (mimo
AMD), nato procesija v cerkev in maša. Pri
vseh mašah prisluhnemo poročilu o Kristusovem trpljenju – pasijonu.

Božja beseda
Gospod BOG mi je dal jezik učencev: da bi znal
krepiti omagujoče, zgodaj zbuja besedo, zgodaj mi zbuja uho, da prisluhnem kakor učenci.
Gospod BOG mi je odprl uho in jaz se nisem
upiral, nisem se umaknil nazaj.
Izaija 50,4-5
Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel
podobo služabnika in postal podoben ljudem.
Pismo Filipljanom 2,6-7a
Pripeljala sta torej žrebe k Jezusu. In nanj so
položili svoja oblačila in je sédel nanj. In mnogi
so na pot pogrinjali svoje plašče, drugi pa so
z dreves sekali zelenje in ga stlali po poti. In
kateri so šli pred njim in za njim, so vzklikali:
»Hosana! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Marko 11,7-9
26. marec – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno
srečanje za starejše.
29. marec – veliki četrtek: ob 7.00 uri molitev
hvalnic v Marijini kapeli. Ob 9.00 uri krizmena sveta maša v stolnici. Ob 19.00 uri začetek
obhajanja velikega četrtka. Pri sveti maši predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Po obhajilu
prenos Najsvetejšega k stranskemu oltarju in
nato tam molitev ob Jezusu v vrtu Getsemani.

30. marec – veliki petek: ob 7.00 uri molitev
hvalnic v Marijini kapeli. Ob 15.00 uri molitev
križevega pota. Ob 19.00 uri obredi velikega
petka: besedno bogoslužje, češčenje križa in
obhajilo. Nato prenos Najsvetejšega k Božjemu
grobu in molitev pri Božjem grobu.
31. marec – velika sobota: ob 7.00 uri blagoslov ognja pred cerkvijo, po blagoslovu molitev
hvalnic v Marijini kapeli in izpostavitev Najsvetejšega. Cel dan češčenje Jezusa pri Božjem
grobu. Blagoslov velikonočnih jedil ob 11.00
uri, 14.00 uri, 15.00 uri, 16.00 uri in 17.00 uri.
Po blagoslovu ob 15.00 uri igre s pirhi. Ob
19.00 uri začetek praznovanja velikonočne vigilije: blagoslov ognja, procesija z velikonočno
svečo, hvalnica velikonočni sveči, branje Božje
besede, obnovitev krstnih obljub, slovesna sveta maša.
1. april – velika noč – slovesni praznik Gospodovega vstajenja. Ob 7.00 uri začetek vstajenjske procesije, nato slovesna sveta maša.
Svete maše bodo še ob 10.00 in 19.00 uri.
Božja beseda
Tedaj je Peter spregovoril: »Veste, kaj se je
dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po
krstu, ki ga je oznanjal Janez: Veste o Jezusu
iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal
dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Mi smo
priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v
Jeruzalemu.«
Apostolska dela 10,34a.37-39a
Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober, ker na
veke traja njegova dobrota.
Psalm 118,1
Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je
zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici.

Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na
zemlji.
Pismo Kološanom 3,1-2
Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je
kamen odstranjen od groba.
Janezov evangelij 20,1
2. april – velikonočni ponedeljek: svete maše
ob 8.30, 10.00 in ob 19.00 uri. Družabnega srečanja za starejše ne bo.
3. april – torek: ob 20.00 uri srečanje Biblične
skupine.
5. april – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.
6. april – petek: prvi petek v mesecu. Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri
obeh svetih mašah počastitev Srca Jezusovega.
Ob 19.30 čiščenje cerkve. Ob 20.00 uri molitev
za mlade.
7. april – sobota: sobota po prvem petku. Ob
18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
8. april – nedelja: 2. velikonočna nedelja, bela
nedelja, nedelja Božjega usmiljenja.
Božja beseda
Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor
eno srce in ena duša. Nihče ni trdil, da je to, kar
ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno.
Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju
Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi. Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja.
Apostolska dela 4,32-34a
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen. Od GOSPODA je bilo to; to je čudovito v naših očeh. To je dan, ki ga je naredil

GOSPOD, radujmo se in se ga veselimo.
Psalm 118,22-24

16. april – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno
srečanje za starejše.

Kdor veruje, da je Jezus res Mesija, je rojen iz
Boga.
1. Janezovo pismo 5,1a

17. april – torek: ob 20.00 uri srečanje Biblične
skupine.

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila
tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil
mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to
rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se
razveselili, ko so videli Gospoda.
Janezov evangelij 20,19-20
9. april – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno
srečanje za starejše.
11. april – sreda: ob 19.30 uri večer za odrasle
(kateheze za odrasle).
12. april – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.
15. april – nedelja: 3. velikonočna nedelja.
Božja beseda
Vi ste Svetega in Pravičnega zavrgli in si izprosili pomilostitev ubijalca, začetnika življenja pa
ste ubili. Toda Bog ga je obudil od mrtvih in mi
smo temu priče.
Apostolska dela 3,14-15
Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili!
Če pa že kdo stori greh, imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega.
1. Janezovo pismo 2,1
Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je
zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po
lomljenju kruha.
prim. Lukov evangelij 24,35

19. april – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.
20. – 22. april: vikend za člane župnijske Karitas.
22. april – nedelja: 4. velikonočna nedelja, nedelja dobrega pastirja.
Božja beseda
On je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, a je
postal vogalni kamen.
Apostolska dela 4,11
Božji otroci se imenujemo in to tudi smo.
1. Janezovo pismo 3,1b
Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.
Janezov evangelij 10,11
23. april – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno
srečanje za starejše.
25. april – sreda: ob 20.00 uri sestanek ŽPS-ja.
26. april – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.
27. – 29. april: oratorijski vikend.
29. april – nedelja: 5. velikonočna nedelja.
Božja beseda
Cerkev je tedaj po vsej Judeji, Galileji in Samariji živela v miru. Izgrajevala se je, napredovala v strahu Gospodovem ter rastla v tolažbi
Svetega Duha.
Apostolska dela 9,31

To pa je njegova zapoved, da verujemo v ime
njegovega Sina Jezusa Kristusa in se ljubimo
med seboj, kakor nam je zapovedal. Kdor se
drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v
njem.
1. Janezovo pismo 3,23-24a
Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in
jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene
ne morete storiti ničesar.
Janezov evangelij 15,5
30. april – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno
srečanje za starejše.
1. maj – torek: praznik sv. Jožefa delavca.
Začetek šmarnične pobožnosti.
3. maj – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred Najsvetejšim.
4. maj – petek: prvi petek v mesecu. Dopoldan
obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri obeh
svetih mašah počastitev Srca Jezusovega. Ob
19.30 čiščenje cerkve.
5. maj – sobota: sobota po prvem petku. Ob
18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
6. maj – nedelja: 6. velikonočna nedelja.
Namen apostolata molitve
Splošni: ZA TISTE, KI IMAJO ODGOVORNOST V EKONOMIJI
Da bi načrtovalci in izvajalci svetovne ekonomije imeli pogum reči ne ekonomiji izključevanja in bi odpirali nove poti.

ZA SVETI KRST Vašega otroka se dogovorite z
domačim župnikom. Ob prijavi prinesete izpisek iz
rojstne matične knjige in družinsko knjižico, ki ste jo
prejeli ob cerkveni poroki.
Temu prvemu srečanju sledi še vsaj eno srečanje, na
katerem se poglobimo v pomen in potek zakramenta
svetega krsta. Tega srečanja se udeležijo tudi botri.
BOTER pri krstu ali birmi more biti odrasel, zgleden
katoliški vernik. Konkretno to pomeni, da je prejel
svojemu stanu primerne zakramente. Največkrat je
težava zaradi neurejene cerkvene poroke ali zaradi
nerednega udeleževanja nedeljske svete maše.
Za ZAKRAMENT SVETE POROKE se oglasite v
domači župniji vsaj dva meseca prej, da uredimo ženitveni zapisnik. Zanj potrebujete krstno samski list,
ki ga dobite v župniji Vašega krsta in ne sme biti star
več kot šest mesecev. Pred poroko je obvezna udeležba na tečaju priprave na zakon ali kake podobne
priprave. Pred samo poroko je še najmanj eno srečanje, na katerem se pripravimo na sam obred poroke.
Pred poroko vsak kristjan opravi tudi dobro spoved,
v kateri uredi pred Bogom vse dotedanje življenje.
Za POGREB Vašega dragega pokojnika se potem,
ko uredite stvari na Žalah, oglasite v župniji, v katero je pokojnik spadal. S seboj prinesete dokumente
o pokojniku, z duhovnikom pa se pogovorite glede
poteka krščanskega pogreba. Pred pogrebom je prav,
da svojci opravijo spoved in se med pogrebno mašo
udeležijo obhajila, ki ga namenijo za pokoj duše rajnega. Namesto cvetja in sveč na grob lahko darujemo
za svete maše, za potrebe cerkve ali druge dobrodelne namene.
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