
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
28. PON 
Velikonočni poned. 

8.h    +   Marija Babič 
10.h  +   Dragica Poljanc, obl. 

29. TOR 
sv. Bertold 

7.30       v zahvalo in priprošnjo 
              škofu Vovku 

30. SRE 
sv. Janez Klimak 19.h  +   Jože in Olga Švegelj 

31. ČET 
sv. Gvido 

19.h       za duhovne poklice 
  po maši adoracija do 20.30. ure 

1. PET 
sv. Tomaž Tolentin. 19.h  +   Jože Jordan 

2. SOB 
sv. Frančišek Paol. 

7.30       v čast Marijinemu srcu 
19.h  +   Marjan Bešter 

 
Na velikonočno jutro 
zjutraj ob 7. uri vsi 
župljani lepo povabljeni 
k vstajenjski procesiji 
in slovesni velikonočni 
maši. 
Druga velikonočna 
maša bo ob 10. uri. 

3. NED 
bela nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Franc, Marija Debeljak 
         in Studenove – Gregorčeve  

4. PON 
sv. Izidor Seviljski 
Gospod. oznanjenje 

19.h  +   Anton Jurajevčič 

5. TOR 
sv. Vincencij Ferrer 19.h  +   Slavica Pustoslemšek 

6. SRE 
sv. Irenej iz Srema 

19.h  +   Peter in Angela 
              Drinovec 

7. ČET 
sv. Janez Krstnik 
de la Salle 

19.h  +   Marija Zelko 

8. PET 
sv. Maksim, Timotej 19.h  +   Anton Mekiš, 30. dan 

 
Krščevanje bo na belo 
nedeljo, 3. aprila po 
sveti maši ob 10. uri. 
Starše krstnih 
kandidatov vabim na 
priglasitev in krstno 
pripravo v sredo zvečer 
po sveti maši. 

9. SOB 
sv. Maksim 
Aleksandrijski 

19.h   +   Anton in Julka Hostar 

10. NED 
3. velikonočna ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   Marija Nunar 

Zvečer pred prvim 
petkom bo po maši 
molitvena ura in 
češčenje najsvetejšega. 

Na prvi petek bom kot 
običajno obiska bolnike 
in ostarele po domovih. 

Verouk bo v velikonočni osmini samo za 2. razred v 
petek, 1. aprila ob 17. uri. 
 
Drugi veroučenci pa ne pozabite na sveto mašo na 
velikonočni ponedeljek. 
 
Mi kristjani se v viharjih sveta samo zato ne 
potopimo, ker plavamo na lesu križa. (sv. Avguštin) 

Spoved za letošnje 
prvoobhajance bo v 
soboto, 9. aprila ob 10. 
ali 17. uri. 
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VSTAL JE KRISTUS, ALELUJA! 
 

 
 

Tedaj je prišel Simon Peter,  
ki je šel za njim,  

in je stopil v grob. Videl je,  
da so povoji na tleh  

in da prtič,  
ki je bil na njegovi glavi,  

ni ležal med povoji,  
ampak posebej,  

zvit na drugem mestu. 
Tedaj pa je vstopil tudi  

oni drugi učenec,  
ki je prišel h grobu,  

in je videl in veroval.   (Jn 20,6–8) 

Svetloba vstajenja. 
Svetloba življenja. 
Svetloba ljubezni. 
Božja svetloba! 

 

Grob ni konec. 
Grob je začetek 
novega življenja, 

ki premaga 
vse naše grobove. 

 

Ljubezen in življenje – 
večni boj proti smrti – 

in velika zmaga. On je zmagal. 
Življenje je zmagalo. Ljubezen je zmagala. 
Življenje, ljubezen, Bog zmagujejo sredi teme, 
čisto tiho in neopazno, brez gledalcev in 
televizijskih šovov, brez orožja in nasilja. 

 
Andrea Schwarz 

 

Ob prazniku Jezusovega vstajenja 
vam želim, naj vam Vstali podari 
tako ljubezen, ki bo videla več in bo 
videla naprej ter da bi to ljubezen 
izkazovali v ugodnih in neugodnih 
okoliščinah in bi v vsakem človeku 
videli njegovo neskončno 
dostojanstvo. 
 

Blagoslovljene velikonočne 
praznike, veliko novega upanja v 
življenju ob vstajenju Jezusa 
Kristusa, našega odrešenika, 
vam želi župnik Jože z 
župnijskimi sodelavci.  

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

27.3.2016 ob 7. uri: 
1. berilo: Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

27.3.2016 ob 10. uri: 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

3.4.2016 ob 8. uri 
1. berilo Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 
3.4.2016 ob 10. uri 

1. berilo: Doroteja Okorn 
2. berilo: Neža Sitar 

 

10.4.2016 ob 8. uri 
1. berilo Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

10.4.2016 ob 10. uri 
1. berilo: Tevž Sitar 
2. berilo: Ana Štern 

 
 

Nedeljska in praznična 
Božja beseda: 

 

3.4.: bela, ned. 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) 
 

10.4.2016: 3. velikonočna nedelja 
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš 

bolj kakor tile?« Rekel mu je:  

»Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« 

(Jn 21,15) 

 
Pomembnejši dogodki  

v letu usmiljenja 
 

9. april: ob 10. ali 17. uri: 
 spoved za prvoobhajance 

 

10. april: romanje v stolnico 
 

15. maj ob 10. uri 
Slovesnost prvega svetega obhajila 

 

29. maj: procesija Sv. Rešnjega Telesa 
 

12. junij: zahvalna maša ob koncu 
veroučnega leta 

 

3. – 9. julij: Oratorij 
 

6. avgust: celodnevno češčenje 
 

7. avgust: Lovrenčeva nedelja 
 

10. september:  
dan bolnikov in ostarelih 

 

25. september: nedelja zakonske 
zvestobe 

 

14. – 16. oktober: obnova misijona 
 

30. oktober: žegnanjska nedelja, 
praznovanje jubileja 40. obletnice 

posvetitve župnijske cerkve 

Romanje v stolno cerkev 
 

Vse župljane lepo povabimo na 
svetoletno romanje v stolno cerkev v 
Ljubljano. 
Papež Frančišek želi, da se v svetem 
letu povežemo z materjo vseh cerkva 
v škofiji – stolnico. To pričakuje tudi 
nadškof. Zato smo povabljeni vsi 
verniki škofije, da stopijo skozi sveta 
vrata stolne cerkve. Verniki naše 
dekanije bomo poromali v stolnico v 
nedeljo, 10. aprila. Odhod avtobusa 
bo ob 14.30. uri. 
Prijavite se na tel. 20 45 309 (Nada) 

 
 

V svoje rane sprejmi me 
 

Drugo velikonočno – belo nedeljo 
praznujemo tudi kot nedeljo božjega 
usmiljenja. Ko se Tomaž zateče v 
Kristusove rane, se spočije v njegovi 
ljubezni, začne verovati in vzklika: 
»Moj Gospod in moj Bog!« 
Tudi mi se zatecimo v Kristusove 
rane. Ko nas bodo navdajale najtežje 
skušnjave in ko se nas bo loteval 
obup ali razočaranje, nas razjedal 
dvom, se zatecimo v Kristusove rane 
in znašli se bomo v Kristusovi 
ljubezni. 

Letos bo oratorij 
 od 3. do 9. julija 

 

 
 

Oratorij in njegov namen 
To so dnevi veselja, razgibanih 
dejavnosti, pesmi, igre in tudi 
krščanskega življenja. To so dnevi, ki 
jih navadno otroci skupaj s svojimi 
animatorji in voditelji preživijo v 
domačem okolju. Za otroke je to 
dobrodošla sprememba počitniških 
dni. Za animatorje pa je oratorij izziv, 
da zaslutijo vrednoto zastonjskega 
darovanja, da vzljubijo mlajše 
sokrajane in se navadijo skupinskega 
dela ter koristno preživijo del 
počitnic… 
Namen oratorija je tudi pomagati 
mladim, da izkusijo življenje s 
pozitivne plati; da se resno vprašajo o 
tem, kako živijo nekatere človeške in 
duhovne vrednote; odgovorno 
vključevanje v dejavnost okolja; 
vzgoja, da bi odkrivali Boga v vsem 
lepem, in ga našli v bližnjem. 
In nenazadnje, oratorij želi pomagati 
mladim, da bi na zdrav način zaživeli 
s seboj, z drugimi in z Bogom. 
 

Skozi letošnji oratorij nas bo vodil 
Ostržek. 


