
 

 

  
 

 
 
 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velika noč  
se zgodi vedno takrat in tam,  
kjer človek tvega,  
da življenju bolj zaupa kot smrti,  
da stori odločilni korak  
in stopi čez mejo,  
da pride iz groba  
in odvali kamen,  
da se upre skušnjavi in ne obleži. 

Sledi svojemu hrepenenju in svoji 

ljubezni do konca in srečal boš 

Vstalega kakor Marija Magdalena 

– to ti v svojem evangeliju na 

praznični dan sporoča evangelist 

Janez. Samo sredi »teme« 

svojega srca se moraš odločiti, 

da poiščeš tistega, ki ga ljubi 

tvoja duša. Takrat boš spoznal, 

da je grob prazen, da Gospod 

živi; da živi za ljubezen in je 

ljubezen sama. In to do konca. 

Da imaš lahko po tej ljubezni tudi 

ti življenje. 

To vam vsem, voščimo duhovniki: 
Anton, Jaka, Franci, Štefan in 

župnik Igor z župnijskimi sodelavci! 
  

Sem kristjan,  

spoštujem  

Gospodov dan; 

 ob nedeljah 

ne nakupujem …!!! 
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KRISTUS 

JE 

VSTAL! 

ALELUJA! 

ALELUJA! 
ALELUJA! 



Bralci  

Božje besede 

 
Cvetna nedelja (9. apr.) 

s-18.30 Pavle Trdan 

  9.00 Tomaž Zorko 

10.00 Matej Jerele 
          Ana Ahačevčič 

Veliki četrtek (13. apr.) 

  18.30 apostoli  

Veliki petek (14. apr.) 

18.30 Mojca Bertoncel 
          Domen Iljaš 

Velikonočna vigilija (15. apr.) 

19.00  s.Magda Burger 
           Pavle Trdan 
           Gregor Šijanec 
           Mateja Komelj Snoj 

Velika noč (16. apr.) 

   7.00 Olga Duh 
           Franci Zajec 

 10.30 Matej Metelko 
           Mira Šijanec 

Velik. ponedeljek (17. apr.) 

  8.00 Stane Kadunc 

10.00 Miha Sever 
          Vera Avšič 

Bela nedelja (23. apr.) 

s-18.30 Peter Šabič 

  8.00 Rozalija Kukar 

10.00 družina Farič 

3. Velikonočna ned. (30. apr.) 

s-18.30 Ernest Farič 

  8.00 Marjeta Paternost 

10.00 Joško Fišer 
           Alenka Fišer 

 

    

 
  

 

VELIKI TEDEN 

VELIKI ČETRTEK 
  9.00 – Krizmena maša v ljubljanski stolnici. 
18.30 –  Obrede velikega tridnevja začenjamo z večerno sv. mašo Gospodove večerje. 
Pri njej slovesno obhajamo spomin postavitve nove zapovedi ljubezni, umivanja nog 
apostolom, postavitve zakramenta svete evharistije duhovništva. Pri zadnji večerji so 
apostoli prejeli Gospodovo telo in postali duhovniki. Po evharistiji sega Kristusovo 
odrešenje v življenje vseh ljudi. Zato je veliki četrtek zahvalni večer za oba zakramenta. 
Po obhajanju evharistije – lomljenju kruha – bomo Najsvetejše prenesli v »ječo« 
in do 22.00 v molitvi bdeli z Jezusom na Oljski gori: žalostni del rožnega venca, 

molitvena ura (komorni zbor in mladi, žene in dekleta ter člani vseh drugih 
posameznih skupin v župniji in redovnice). 

VES ČAS BDENJA BO PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
VELIKI PETEK – dan trpljenja in smrti Gospodove. 
Dan strogega posta. To je edini dan v letu, ko ni svete evharistične daritve, saj veliki in 
večni duhovnik sam daruje na oltarju križa svoje življenje.  
15.00 – Križev pot. 
18.30 – Obredi velikega petka: Bogoslužje velikega petka obsega tri dele: 1. Opravilo 
Božje besede – Berila nam izražajo isto misel kot Jezusovo sporočilo o Njegovem 
trpljenju. Kristus ni samo žrtev, temveč tudi veliki duhovnik, ki popolnoma samostojno 
odloča o svoji prihodnosti. 2. Češčenje križa – Na veliki petek je posebno pretresljivo 
razkrivanje in češčenje križa. 3. Obhajilo – Ta dan obhajilo ne pomeni samo združitve s 
Kristusom, temveč nas vodi tudi v njegovo trpljenje, da postanemo žrtev kot on. 
Sledi prenos najsvetejšega v Božji grob (stara cerkev), kjer bo kratko češčenje do 
sklenitve molitve žalostnega dela rožnega venca. 
Darovi tega dne, kakor tudi pri križu ob Božjem grobu, so namenjeni za cerkev 

Božjega groba v Sveti deželi. 

VELIKA SOBOTA – dan Gospodovega pokoja v grobu. 
7.00 – Blagoslov vode in velikonočnega ognja. Po obredu blagoslova bo molitev 
križevega pota v Božjem grobu. Tudi čez dan vabljeni k obisku Božjega groba, kjer 
počastite les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo; ves čas bo v češčenje 
izpostavljeno Najsvetejše. 
10.00 – Skupen obisk božjega groba  veroučencev in polurna molitev. 
Blagoslov velikonočnih jedil: 
Po stari navadi nesemo ta dan k blagoslovu velikonočna jedila. Ta blagoslov naj bi v 
nas zbudil misel in hvaležnost na velike Božje darove, ki izhajajo iz velike noči. 
Od 14. do 17. ure – vsako polno uro v župnijski cerkvi; ob 15.00 – pri križu na križišču 
Matjanove poti in ceste Pod hribom. 

19.00 – Velikonočna vigilija – Pomeni veselo čakanje v molitvi na Kristusovo 

vrnitev. Obredi naj bi bili pozno zvečer, ponoči ali zgodaj zjutraj. Velikonočna vigilija je 
že obhajanje velike noči. Bogoslužje ima štiri dele: slavje luči, besedno, krstno in 
evharistično bogoslužje. Med vigilijo bod naši katehumeni prejeli zakramente uvajanja 
– krsta birme in obhajila.  
Slavje luči se začne na ploščadi pred cerkvijo z blagoslovitvijo ognja, s katerim 
duhovnik prižge velikonočno svečo. Sledi sprevod v temno cerkev – z velikonočno 
svečo na čelu, ki je simbol Vstalega Zveličarja. Sledi velikonočna Hvalnica sveči … 

(sveče boste dobili na ploščadi pred cerkvijo) 

 

VELIKA NOČ KRISTUSOVEGA VSTAJENJA 

7.00 – VSTAJENJE iz Božjega groba: Velikonočna ALELUJA, procesija, 

zahvalna pesem, evharistični blagoslov, ki mu bo sledila slovesna sveta maša 
Kristusovega vstajenja. Slovesna velikonočna sveta maša na ta največji krščanski 

praznik bo še ob 10.30. 

VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Sveti maši: ob 8.00 in 10.00.  
 Skozi ves teden, do Bele nedelje, obhajamo praznično – velikonočno osmino 

Kristusovega vstajenja. 

EMAVS 

Gospod, daj, da na priprošnjo device Marije 
Sveti Duh v nas vžge isto gorečnost, ki sta jo 
izkusila učenca na poti v Emavs, in naj v 
našem življenju obnovi evharistično 
občudovanje sijaja in lepote, ki ju izžareva 
bogoslužni obred kot učinkovito znamenje 
neskončne lepote skrivnosti samega Boga. 

Učenca sta vstala in se hitro vrnila v Jeruzalem, da bi delila 
veselje z brati in sestrami v veri. Resnično veselje je v 
spoznanju, da Gospod ostaja med nami, da je zvesti sopotnik 
našega potovanja. Evharistija nam odkriva, da Kristus, umrli in 
vstali, živi danes v skrivnosti Cerkve, ki je njegovo telo. Mi smo 
priče te skrivnosti ljubezni. Zaželimo drug drugemu, da bomo 
odšli polni veselja in čudenja naproti sveti evharistij, da bomo 
izkusili in drugim oznanjali resničnost besed, s katerimi se je 
Jezus poslovil od svojih apostolov: »Jaz sem z vami vse dni 
do dovršitve sveta.« 

KRŠČENA v mesecu marcu 

Nika Rozina. 

UMRLI v mesecu marcu 

+Vera Thaler, +Franc Kranjec, +Tatjana Jurščak, 
+Josip Kresnik, +Ana Vidmar. 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
 

DOGODKI PRED NAMI 

 Seja ŽPS: ponedeljek, 3. april, ob 18.30. 
 Srečanje II. zak. skupine: sreda, 5. april, ob 20.15. 
 Srečanje III. zak. skupine: četrtek, 6. april, ob 20.15. 
 Obisk bolnih na domu: petek, 7. april dopoldne. 
 Delavnica izdelovanja BUTARIC:  

sobota, 8. april, ob 10.00. S seboj prinesite, veje in zelenje. 
 Srečanje Abrahamove sk.:sreda, 12. april, ob 19.00. 
 Srečanje birmanskih anim.: torek, 18. april, ob 18.30. 
 Srečanje I. zak. skupine: četrtek, 20. april, ob 20.15. 
 »ROMANJE PRED ROMANJEM«: informativno  

srečanje udeležencev: sobota, 22. april, ob 18.30.  
 Srečanje za moške: ponedeljek, 24. april, ob 19.00, 
 Srečanje katehetov: sreda, 3. maj, ob 17.30. 
 Srečanje II. zak. skupine: sreda, 3. maj, ob 20.15. 
 Srečanje župnij. Karitas: četrtek, 4. maj, ob 16.30. 
 Sv.maša v čast sv. Florijanu: četrtek, 4. maj, ob 18.30. 
 Srečanje III. zak. skupine: četrtek, 4. maj, ob 20.15. 

DOBRA DELA 

Za cerkev so darovali: JLT 200€, TS 100€, JV 500€, 
LJO 500€. Bog povrni dobroto z večnim plačilom! 

Živi rožni venec v mesecu aprilu molimo za: 

I.Roža: za prvoobhajance; II.Roža: za birmance;  

III. Roža:  za duhovne poklice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
MAŠNI NAMENI        3. Mali traven April do 7. Veliki traven Maj 2017 

3. Po sv. Rihard  18.30 +Marija Duh 
         +Franc Kranjec, 30. dan 

4. To sv. Izidor 7.00 angelom varuhom za odvrnitev zla 18.30 za zdravje 
          +++Sotlarjevi 

5. Sr sv. Vincencij Ferer 7.00 +Štefan Cimbola, obl. 18.30 +Rozka Miklavčič 
          +Sotlarjevi 

6. Če sv. Irenej 7.00 za zdravje 18.30 +++Benčina in Junc 
          +Domen Petrovčič, 7. dan 

7. Pe prvi petek 7.00 v čast Jez. in Mar. Srcu 18.30 +Jože Duh, Milan Špacapan 

8. So prva sobota  18.30 za duhovne poklice in njih svetost 
          +Milan Špacapan 

9. Ne CVETNA 

NEDELJA 

  9.00  za župljane 
  9.45 +Jože Bertoncelj  

10. Po sv. Domen  18.30 +Jože Leben 
          +++Lotrič in Droljc 

11. To sv. Stanislav 7.00 za duhovne poklice 18.30 +Vanda Rener 

          +Marija Marolt 

12. Sr sv. Alferij 7.00 +++Vera, Marija in Gorazd 18.00 +++Horvat in Milavec 

13. Če Veliki četrtek 9.00 krizmena maša v Stolnici 18.30 +++in živi Ham, +Marko 
Miklavčič, +++družine Pavli 

14. Pe Veliki petek 15.00 molitev križevega pota 18.30 obredi velikega petka 

15. So Velika sobota 7.00 blagoslov ognja 19.00 +Marija in Pavle Anžur, obl. 

Božje varstvo v letu 2017,+++družine Šmon 

16. Ne VELIKA NOČ 

Kristusovega 

vstajenja 

  7.00  za farane, Žebavec in Pirnat, 
+++starša Ovsec 

10.30 +Anton Nikšič  
17. Po Velikonočna osmina   8.00 +Janez Logar 

10.00 +++starša Gale in Bes  

18. To Velikonočna osmina 7.00 +++Mlinarski bratje in sestre 18.30 +Marija Štrukelj 
          +Manda Ivelič 

19. Sr Velikonočna osmina 7.00 za duše v vicah 18.30 v zahvalo in pripr. JP. II. 
          +Ana Vidmar, 30. dan 

20. Če Velikonočna osmina 7.00 v zahvalo DM za pozabljene duše 18.30 +Angela Šabič, obl. 

21. Pe Velikonočna osmina 7.00 za duše v vicah 18.30 +Rozka Miklavčič 

22. So Velikonočna osmina  18.30 +Vid Levičar 
          +Jože Pogačnik 

23. Ne BELA NEDELJA 
Božjega usmiljenja 

  8.00  za župljane 
10.00 +Blaž Farič, obl.,  
          +Domen Petrovčič, 30. dan  

24. Po sv. Fidelis  18.30 +Jure Grošelj 
           +++in živi Petrišič in botri 

25. To sv. Marko 7.00 +++starša, brat in sestre Lisjak 18.30 +Breda Dovgan 

26. Sr Marija, Mati dobr. sveta 7.00 za duhovne poklice 18.30 ++starša Babnik 

27. Če sv. Cita 7.00 +++družine Plevel 18.30 +++Horvat in Milavec 

28. Pe sv. Peter Chanel 7.00 Č.P.J. 18.30 +Rozka Miklavčič 

29. So sv. Katarina Sien.  18.30 +Anica Logar, obl. 

30. Ne 3. VELIKONČNA 
NEDELJA 

  8.00  za farane 
10.00 +++Urbančič  

1. Po sv. Jožef Delavec 8.00 +++starša in brat Macedoni 18.30 za trdno vero naših družin 

2. To sv. Atanazij 7.00 za domovino 18.30 +++družina Ivanuša 
 +++družine Škornik in Ciril Pavli 

3. Sr sv. Filip in Jakob  7.00 za zdravje 18.30 v zahvalo 

4. Če sv. Florijan 7.00 za nove duhovne poklice 18.30 +++starša in brata Košak 

5. Pe prvi petek 7.00  v čast Jez. in Mar. Srcu 18.30 +Jože Duh, +Milan Špacapan 

6. So prva sobota  18.30  za duhovne poklice in njih svetost 
             za +++člane ŽRV 

7. Ne 4. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

  8.00  za farane 
10.00 +++Hribar in Kosten  
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