SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

14. PON
Lidvina

Obisk bolnikov, ki jih
ne obhajam za prvi
petek, bo v sredo pred
veliko nočjo dopoldne.
Svoje želje sporočite v
župnišče.

19.h + starše in
Marijo Potočnik
7.30
za varno vožnjo
19.h + Antonija Gemperle 30.d
in Terezija Benedičič

15. TOR
Paternij
16. SRE
Bernardka Lurška
17. ČET
Veliki četrtek
18. PET
++ Veliki petek
19. SOB
Velika sobota

19.h + Ana Rakovec, 30. dan
19.h

za duhovne poklice
za utrditev vere
15.h križev pot
19.h obredi velikega petka
20.h + Marjeta Zalokar, 30. d.
Stane Okršlar

Na velikonočni ponedeljek zjutraj poromamo
v Međugorje. Če se še
kdo odloči za romarsko
pot, naj pokliče Nado,
tel. 2045 309

7.h
za žive in umrle župljane
10.h + Starše Slemc
8.h + Blaž Podobnik
21. PON
10.h + Franc, Alojz in Minka
Velikonočni poned.
Kogovšek
22. TOR
7.30 + Stane Gregorec
Hugo
23. SRE
19.h + Anton Hostar
Jurij

Verouk bo v velikem
tednu samo za 1. in 2.
razred. Ostali razredi se
udeležite
obredov
svetega tridnevja.

20. NED
VELIKA NOČ

24. ČET
Fidelis

19.h + Manca Grilc

Srečanje svetopisemske
skupine bo v četrtek,
24. aprila po sv. maši

25. PET
19.h + Lovrenc Grašič
Marko
26. SOB
Marija,
19.h + Franc Celar
Mati dobrega sveta
27. NED
Bela nedelja

Molitev
binkoštne
8.h
za žive in umrle župljane dvorane bo v četrtek,
10.h + Marija Maček
24. aprila ob 17.30. uri.

Oratorij
Pričetek bo v nedeljo, 6. julija, sklep v soboto, 12. julija.
Animatorji so pričeli pripravo 12. aprila.
Poteka tudi projekt postavitve nadstreška (80m2), ki bo služil za oratorijske in
druge dejavnosti. Vsi župljani ste lepo naprošeni, da z darovanjem na Veliko
noč po svojih močeh pomagate k uresničitvi tega objekta.
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ALELUJA! Kristus je vstal – Kristus živi

Velikonočno voščilo
slovenskih škofov
Vsako leto z radostno hvaležnostjo
obhajamo velikonočne praznike, ki
nam oznanjajo, da nismo sami, da svet
in
človeštvo
nista
prepuščena
skrivnostnim silam teme in slepe
usode, ampak da Duh Božji še vedno
veje nad valovi človeške zgodovine, v
kateri se uresničuje delo odrešenja, v
zveličavni napetosti med »že in še ne«
(prim. Rim 8,18) Božje odrešitvene
zgodovine. Ko so učenci Jezusa
vprašali, kdaj bo obnovil Božje
kraljestvo, jim je rekel: Božje
kraljestvo je že med vami (prim. Lk
17,21). To je naše veselje. Ni pa še v
vsej polnosti uresničeno. To pa je naša
naloga. To nalogo in poslanstvo

uresničujemo vedno, še posebej v
postnem času, ko smo vsi povabljeni,
»da bi se z večjo vnemo posvečali
molitvi, delom ljubezni do bližnjega,
da bi prejemali skrivnosti novega
življenja in se bližali polnosti Božjega
posinovljenja« (postni hvalospev 1).
Problemi in naloge, s katerimi se
soočamo v Cerkvi in v družbi, ostajajo.
Mi pa postajamo ob srečanju z
Jezusom Kristusom, križanim, od
mrtvih vstalim Gospodom, upamo in
želimo, drugačni, bolj pripravni za
Božje kraljestvo, bolj pripravljeni
hoditi po stopinjah Jezusa Kristusa,
Dobrega pastirja in usmiljenega
Samarijana, ki je hodil okrog in delil
dobrote (prim. Mt 9,35).
To je naša želja, to je naše velikonočno
voščilo!
Vaši škofje

Na poti k izviru
Ob tem naslovu in anketi župljanov
Župnijski pastoralni svet načrtuje
svoje pastoralno delo. Prav je, da se
vsi ustavimo ob spodbudi: »Namesto
pozunanjene
pripadnosti
ter
pastorale servisiranja obredov in
zunanjemu aktivizmu se bomo vrnili
k izviru: k osebni molitvi, k Božji
besedi in občestveni evharistiji
(sveti
maši)
kot
temeljnem
izkustvu srečanja z Jezusom
Kristusom.
Molitev je dihanje vere – govorjena
vera.
Sveto pismo je knjiga božjega
razodetja.
Evharistija – sveta maša je vir in
vrhunec vere.
Bralci božje besede v nedeljo
20.4.2014 ob 8. uri:
1. berilo: Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
20.4.2014 ob 10. uri:
1. berilo: Tilen Jelenc
2. berilo: Ana Štern
27.4.2014 ob 8. uri
1. berilo Suzana Šenk
2. berilo: Gregor Strniša
27.4.2014 ob 10. uri
1. berilo: Mojca Naglič
2. berilo: Gašper Jelovčan

VELIKI

Beseda o bogoslužju

Darovanje

Darovanje je tisti del svete maše, ko
darujemo Bogu kruh, vino in samega
sebe. Duhovnik ob darovanju kruha
in vina moli: »Hvaljen Bog, gospod
vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli
ta kruh (vino), tebi ga prinašamo…«
Vse prejemamo kot dar božje
dobrote. Delček tega porabimo za
sveto daritev… Kar darujemo Bogu,
nam Bog vrača kot nebeške darove.
Sveta maša je Jezusova in naša
daritev. Pri darovanju se to izrazi s
simbolnim znamenjem, ko duhovnik
v kelih doda še kapljico vode.
Količina vina predstavlja Jezusov
del daritve, kapljica vode pa naš del
daritve.
Darovom
kruha
in
vina
pridružujemo svoje življenje. V
duhu položimo na oltar ob kruh in
vino vse, kar se zvrsti v našem
življenju: veselje in žalost, delo in
počitek, skrbi in veselje, zdravje in
bolezen, vsako opravilo, vsak
trenutek dneva…
Ves teden je priprava na nedeljsko
mašo, »nabiranje« dejanj ljubezni, ki
jih združimo z Jezusovo daritvijo za
slehernega človeka in blagoslov
človeštva.

Trpljenje je potrebna
sestavina svetosti.
Tako kot ljubezen.
(Janez Pavel II.)

TEDEN
VELIKA

CVETNA
NEDELJA
Blagoslovljen,
ki
prihaja
v
Gospodovem imenu!
Blagoslov butaric s procesijo v čast
Kristusu Odrešeniku bo ob 10.h.

SOBOTA
Ob 7. uri izpostavitev Najsvetejšega
v božjem grobu. Blagoslov ognja za
domove.
Celodnevno
češčenje
Najsvetejšega ob božjem grobu:




VELIKI
ČETRTEK
Spominski dan postavitve evharistije
in zapovedi medsebojne ljubezni.
Večerno bogoslužje bo ob 19. uri.
Med mašo bo darovanje za predal
dobrote in domačo Karitas. Po maši
bomo razkrili oltarje in z Jezusom
molili na Oljski gori.
Med molitvijo se spoveduje.

VELIKI
PETEK
Spominski dan Jezusove smrti na
križu. Strogi post. Ob 15.h bo
križev pot. Med križevim potom se
spoveduje.
Ob 19. uri bo slovesno bogoslužje
v čast Kristusovemu trpljenju: branje
Božje besede, prošnje za vse
potrebe, češčenje svetega križa,
skupno obhajilo in »Jezusov
pogreb«.



ob 7. uri binkoštna dvorana
ob 9.30 uri birmanci 7. razred
ob 10. uri birmanci 8. razred
pol
ure
pred
vsakim
blagoslovom jedil bo molitev
rožnega venca. Po blagoslovu
zasebna tiha molitev.

Starši ste naprošeni, da vsaj za
kratek čas obiščete božji gob in
počastite križ z majhnimi otroci.
Darovi pri križu in božjem grobu
so namenjeni Cerkvi v Sveti deželi.
Blagoslov velikonočnih jedil
ob 11. uri, ob 14. uri in ob 16. uri.
Med vsemi blagoslovi jedil
priložnost za spoved.
Velikonočna vigilija bo ob 20. uri.

VELIKA
NOČ
Vstajenjska procesija na veliko
noč bo ob 7. uri zjutraj.
Druga velikonočna maša bo ob 10.h.
K vsem obredom vsi župljani
najlepše vabljeni.

