
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
8. PON 
sv. Maksim in Timotej 19.h  +   Anton Vrhovnik 

9. TOR 
sv. Maksim Aleksandr. 7.30  +   Minca Gregorec 

Dar za oljčne vejice je 
namenjen za obnovo 
Istrskih cerkva. 

10. SRE 
sv. Domen 19.h  +   starši Čimžar 

11. ČET 
sv. Stanislav 19.h  +   Manca Grilc 

12. PET 
sv. Zenon Veronski 19.h  +   Polona Sepe 

Obisk bolnih in 
ostarelih po domovih 
bo v sredo, 17.aprila. 
Sporočite želje tistih, 
ki za veliko noč v 
cerkvi ne bodo mogli 
prejeti zakramentov. 

13. SOB 
sv. Martin I. 19.h  +   Marjan Bešter 

14. NED 
Cvetna nedelja 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Kristina Majcen, 30.dan  

Oratorij bo letos od 
7.do 12. julija.  

15. PON 
sv. Paternij 19.h  +   starši Štern 

16. TOR 
sv. Bernardka Lurška 

7.30  +   Emilijana Cimerman in  
             Ljudmila Mežnarič 

17. SRE 
sv. Simon Barsabejski 19.h  +   Francka in Franc Celar 

Darovanje – »ofer« 
na veliko soboto in pri 
velikonočnih mašah je 
namenjeno za obnovo 
ostrešja v stari 
cerkvi. 

18. ČET 
Veliki četrtek 

19.h      za duhovne poklice 
             v zahvalo 

19. PET 
Veliki petek 

15.h     križev pot 
19.h     bogoslužje velikega petka 

Ministrantske vaje 
za veliko noč bodo v 
ponedeljek, 15.aprila 
ob 17.30 

20. SOB 
Velika sobota 

20.h   +  Martin Pičman 
             v čast srcu Jezusovemu  

21. NED 
VELIKA NOČ 

7.h       za žive in umrle župljane 
10h  +   starši Slemc 

Na cvetno nedeljo 
pospremite tudi 
najmlajše otroke z 
butarico ali oljčno 
vejico v bližino 
oltarja. Misijon z naslovom »Cerkev je mlada« bo v 

programu Radia Ognjišče od 7. do 13. aprila slišen: 
Ob 8h, ob 10.15 ob 17h, zvečer ob 19h sveta maša, 
ob 20h pogovor z misijonarjem v živo.  
V okviru radijskega misijona je petek vedno 
spovedni dan. V Kranju bo neprekinjeno 
spovedovanje od 7. do 19. ure. Na Kokrici bo ta dan 
priložnost za spoved zjutraj od 8. do 9. ure in od 18. 
do 19.ure. 

Vera je dar, ni naša 
zasluga.  

Nismo se ljudje 
povzpeli do nebes,  
Bog je sestopil k 

nam in nas odrešil. 
(Tomaš Špidlik) 
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In položili so na žrebe svoja oblačila 
in nanj posadili Jezusa.  

Ko pa je šel dalje, so na pot  
razgrinjali svoje plašče.  

In ko se je že bližal  
pobočju Oljske gore,  

je začela vsa množica učencev  
z močnim glasom veselo  

hvaliti Boga za vsa  
čudovita dela, ki so jih videli. 

Klicali so:  
»Blagoslovljen kralj, ki prihaja  

v Gospodovem imenu;  
mir v nebesih  

in slava na višavah!«  
Nekaj farizejev iz množice  

mu je reklo: »Učenik,  
posvári svoje učence!« 

Odgovoril jim je:  
»Povem vam, če ti umolknejo,  

bodo kamni vpili.«  
 

(prim. Lk 19,35–40) 

TUDI JEZUS SE JE ZNAŠEL V 
STISKI 

 

Evangelist Luka nam v pasijonu 
prikazuje tudi vrhunec Jezusove 
molitve. Jezus moli na Oljski gori in 
se bori z Božjo voljo. Tedaj se mu 
prikaže angel iz nebes in ga krepča. 
 

 Molitev ni vselej samo izkušnja miru. 
Za nas je pot, da bomo kakor Jezus 
uspešno prestali skušnjave in se tudi 
v največji stiski oklepali Boga. 
Molitev na Oljski gori očitno daje 
Jezusu moč, da na poti pasijona 
vzdrži. Daje mu gotovost, da tudi v 
smrti ne more pasti iz dobrih Božjih 
rok. Jezusova molitev pa doseže 
vrhunec v njegovi molitvi na križu. 
Ko visi na križu, Jezus ne moli samo 
zase, ampak tudi za svoje morilce: 
»Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj 
delajo«. In umre z besedo molitve: 
»Oče, v tvoje roke izročam svojega 
duha« V smrti se vrača k Očetu. 
Kljub vsej grozi Jezus v molitvi 
vzdrži in ostane tako sredi svoje 
največje stiske v odnosu z Bogom. 
Da, odnos z Bogom ga osvobaja od 
moči ljudi. Nad njim ne morejo 
triumfirati niti njegovi morilci.  

 

Na cvetno nedeljo ob 10.uri z 
blagoslovom zelenja pospremimo 

Jezusa v trpljenje. 
 

nuhk 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

sobota 13.4.2019 zvečer: 
1. berilo: Gal Čeh 

2. berilo: Iza Mrgole 
 

14.4.2019 ob 8.00 
1. berilo: Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

14.4.2019 ob 10.00 
1. berilo: Tim Pogačnik 

2. berilo: Juš Grah 
 

21.4.2019 ob 7.00 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 

21.4.2019 ob 10.00 
1. berilo: Slavko Štern 
2. berilo: Saša Štern 

 

 

Kaj naj vsebuje moja spoved? 
 

K vsaki spovedi spadajo izpraševanje 
vesti, kesanje, trden sklep, priznanje 
grehov in pokora.  (KKC 1450–1460; 1490–1492; 1494) 
 

Izpraševanje vesti naj bi bilo temeljito, 
nikoli pa ne more biti izčrpno. Brez 
resničnega kesanja, zgolj zaradi 
priznanja z ustnicami, ne more biti nihče 
odvezan od svojih grehov. Prav tako 
neobhoden je trden sklep, da teh grehov 
v prihodnosti ne bom več počel. Grešnik 
mora greh brezpogojno tudi izpovedati 
spovedniku, ga torej priznati. Končno 
spada k spovedi tudi povračilo škode ali 
pokora, ki jo spovednik naloži 
spovedancu za popravilo povzročene 
škode. 

Nedeljska in praznična Božja beseda: 
 

14.4.2019: Cvetna nedelja 
Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; 
Lk 19,28-40 

»Blagoslovljen kralj, ki prihaja 
v Gospodovem imenu!« (Lk 19, 38) 
 

18.4.2019: Veliki četrtek 

Nato je vlil vode v umivalnik in začel 

učencem umivati noge in jih brisati s 

platnom, s katerim je bil opasan. 
(Jn 13,4) 
 

19.4.2019: Veliki petek 

Juda je torej vzel četo in služabnike 

od vélikih duhovnikov in farizejev ter 
jih privedel tja. (Jn 18,3) 
 

20.4.2019: Velika sobota 

»Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. 

Spomnite se, kako vam je govoril, ko 
je bil še v Galileji.« (Lk 24,6) 
 

21.4.2019: Velika noč 
Apd 10,34.37-43; Ps 118; Kol 3,1-4; 
Jn 20,1-9 
Peter in oni drugi učenec sta šla ven 
in se odpravila h grobu (Jn 20,3) 
---------------------------------------------- 
 

Peta luč: TEDEN ODPOVEDI 
Konkreten nasvet: odpovejmo se 
hinavščini, maščevalnosti, opravljanju 
in kar je temu podobnega. 
 
Šesta luč: TEDEN TIŠINE 
Spodbuda svetega Vincencija: 
»Utihnejo naj besede, spregovorijo 
naj dela.« 
Lučka tišine naj nas umiri, 
Daritev z Gospodom pa sadove rodi. 

Sveto tridnevje 
 

Veliki četrtek 
Spominski dan postavitve evharistije 
in zapovedi medsebojne ljubezni. 
Ob 9. uri je v stolni cerkvi 
somaševanje duhovnikov z 
nadškofom. Pri tej sveti maši škof 
posveti krizmo in blagoslovi krstno in 
bolniško olje. 

 
Večerno bogoslužje bo ob 19. uri. 
Med mašo bo darovanje za predal 
dobrote in domačo Karitas. Po maši 
duhovnik prenese Najsvetejše iz 
cerkve na »Oljsko goro«. Razkrijejo 
se oltarji. Molitvena ura, priložnost za 
spoved (spoveduje gospod Mitja). 
 

Veliki petek 
Spominski dan Jezusove smrti na 
križu. Strogi post. Ob 15. uri bo 
križev pot. 

 
Ob 19. uri bo slovesno bogoslužje v 
čast Kristusovemu trpljenju: branje 
božje besede, prošnje za vse potrebe, 
čaščenje svetega križa, skupno 
obhajilo in »Jezusov pogreb«. 

Velika sobota 
Ob 7. uri izpostavitev Najsvetejšega v 

božjem grobu. Vabljeni prinašalci 
ognja. Blagoslov ognja, v cerkvi 
molitev binkoštne dvorane. Sledi 

celodnevno čaščenje Najsvetejšega ob 
božjem grobu. Velikonočna jedila 

blagoslavljamo v povezanosti s 
čaščenjem pri božjem grobu. 

Blagoslovi bodo ob 11 h, 14 h 
in ob 16 h.  

 
Pol ure pred vsakim blagoslovom 
jedil bo molitev rožnega venca, po 
blagoslovu pa zasebna tiha molitev. 
 

Velikonočna vigilija 
bo ob 20. uri.  
Pred cerkvijo 
blagoslov veliko-
nočne sveče, med 
mašo blagoslov 
krstne vode in 
obnovitev krstnih 
obljub. 
 
Velika noč 
Ob 7. uri  vstajenjska procesija in 
slovesna sveta maša. 
Druga velikonočna maša bo ob 10. 
uri. 
K vsem obredom vsi župljani najlepše 
vabljeni. Naj ne bo krščanske družine, 
ki bi ne imela vsaj enega člana 
družine pri prazničnem bogoslužju. 

 


