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Blagoslov velikonočnih jedil: 20. april
(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.

Božja beseda
Tako govori Gospod: »Ne spominjajte se
prejšnjih reči, ne mislite na nekdanje reči.«
Izaija 43,16a.18

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

Eno pa: pozabljam, kar je za menoj, in se
iztegujem proti temu, kar je pred menoj, ter
tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas
od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu.
Pismo Filipljanom 3,13b-14

3. april – sreda: ob 20.00 uri seja ŽPS-ja.
4. april – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
5. april – petek: prvi petek v mesecu. Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev Srca
Jezusovega. Ob 18.30 uri v cerkvi molitev
križevega pota. Ob 19.30 (po sveti maši) uri
čiščenje cerkve.
6. april – sobota: sobota po prvem petku.
Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim. Za
animatorje delovna sobota za pripravo oratorija.
7. april – nedelja: 5. postna nedelja – tiha
nedelja. Ob 9.30 uri v cerkvi molitev križevega pota. Pri sveti maši ob 10.00 uri srečanje starejših in možnost za prejem bolniškega maziljenja. Po sveti maši priložnost
za druženje v župnijski dvorani.

»Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi
vrže kamen vanjo.«
Janezov evangelij 8,7b
8. april – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
11. april – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
12. april – petek: ob 18.30 uri v cerkvi molitev križevega pota. Ob 20.00 uri dekanijska duhovna obnova za mlade v župniji Sv.
Križ (Žale).
13. april – sobota: izdelava butaric pred
cvetno nedeljo.

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.

Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam
sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse
do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je
Bog povzdignil nad vse.
Pismo Filipljanom 2,7b-9a

14. april – CVETNA NEDELJA: ob 8.30
uri blagoslov zelenja in butaric pod nadstreškom pred cerkvijo, slovesni vhod in sveta
maša. Ob 10.00 uri blagoslov oljčnih vejic
in butaric pri spodnjem vhodu v dvorano
pod cerkvijo (mimo AMD), nato procesija
v cerkev in sveta maša. Pri vseh svetih mašah prisluhnemo poročilu o Kristusovem
trpljenju – pasijonu.

19. april – 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.

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.
Izaija 50,4

»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu! V nebesih mir in slava na višavah!«
Luka 19,38b
15. april – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
18. april – 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.

20. april – 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.
21. 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
Bog pa ga je (Jezusa) obudil tretji dan in
mu dal, da se je očitno prikazoval, ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog
vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in
pili, potem ko je vstal od mrtvih.
Apostolska dela 10,40-41
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.
Janez 20,1
22. april – velikonočni ponedeljek: svete
maše ob 8.30, 10.00 in ob 19.00 uri.
24. april – sreda: ob 19.30 uri srečanje
Biblične skupine. Biblična skupina začenja nov krog tematskih srečanj ob Svetem
pismu. Prvo srečanje ima naslov: Je Sveto
pismo Božja beseda?

25. april – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
28. april – nedelja: 2. velikonočna nedelja
ali bela nedelja ali nedelja Božjega usmiljenja.
Božja beseda
Vse bolj je rastlo število mož in žená, ki so
verovali v Gospoda.
Apostolska dela 5,14
Obrnil sem se, da bi videl, čigav glas je
govoril z menoj. Ko sem se obrnil, sem zagledal sedem zlatih svečnikov in sredi med
svečniki nekoga, ki je bil podoben Sinu človekovemu. Oblečen je bil v haljo do tal in
prevezan čez prsi z zlatim pasom.
Razodetje1,12-13
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.
Janez 20,19-20
29. april – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
1. maj – torek: praznik sv. Jožefa delavca.
Sveti maši ob 8.30 in ob 19.00 uri. Začetek
šmarnic.
2. maj – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.

3. maj – petek: prvi petek v mesecu. Pri
obeh svetih mašah počastitev Srca Jezusovega.
4. april – sobota: sobota po prvem petku.
Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
5. maj – nedelja: 3. velikonočna nedelja.
Božja beseda
Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami: »Bogu se je treba pokoravati bolj kot
ljudem! Bog naših očetov je obudil Jezusa,
ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili.«
Apostolska dela 5,29-30
Jaz, Janez, sem videl in slišal glas mnogih
angelov. Njih število je bilo desettisočkrat
deset tisoč in tisočkrat tisoč.
Razodetje 5,11
Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru:
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš,
da te imam rad.« Rekel mu je: »Hrani moja
jagnjeta!«
Janez 21,15
Namen apostolata molitve
Splošni namen: ZDRAVNIKI IN NJIHOVI SODELAVCI NA PRIZADETIH
OBMOČJIH
Za zdravnike in njihove humanitarne sodelavce na od vojne prizadetih območjih, ki
svoja življenja tvegajo, da rešujejo življenja
drugih.

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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