OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 15. do 21. 4. 2019
ponedeljek:
7.30 za + družini Čemažar in Trojar

18.30 v zahvalo za zdrave vnuke

torek:
7.30 za + Janeza Čerčka
18.30 za verne duše

sreda:
7.30 za + Zvonimira Kavčiča
za + Jožeta Funtka
18.30 za + Ivana Marota, obl.

četrtek:
7.30 hvalnice, bogoslužno branje
18.30 za + Angelo Pevec

petek:
7.30 hvalnice, bogoslužno branje
15.00 križev pot
18.30 bogoslužje velikega petka

sobota:
7.30 hvalnice, bogoslužno branje
19.30 za + Marijo in 2 Ivana Glinšek
za + Ido Sevšek

VELIKA NOČ
7.30 za + Mirkota, Lackerjeve,
Čermožnik in Florjančič
za rojstni dan
10.00 za žive in rajne farane

8. april – 150 let
ZDRUŽENJA
MARIJE POMOČNICE
Kogar zanima kaj več,
naj vzame zgibanko,
ki se nahaja pri Mariji.
Ali se ne bi tudi ti pridružil/a?

● Začeli smo veliki teden Gospodovega trpljenja.
Stopimo na pot z Jezusom v svetem tridnevju
velikega četrtka, petka in sobote, udeležimo se
svetih obredov in na velikonočni praznik počastimo njegovo zmagoslavno vstajenje.
● Ob 18. uri bo molitev žalostnega dela rožnega
venca pri križu na povojnem grobišču na hribu.
● Ta teden je verouk do srede, v četrtek naj se
udeležijo sv. maše – zadnje večerje.
● V svetem tridnevju bomo ob 7.30 v kapeli molili
hvalnice in bogoslužno branje. Pridružite se nam.
● V četrtek bo ob 9. uri v stolnici krizmena maša,
pri kateri škof z duhovniki blagoslovi sveta olja:
krizmo, krstno in bolniško olje. Ob 18.30 pa v
župniji obhajamo spomin zadnje večerje, obred
umivanja nog in bedenje z Jezusom.
● V petek bo ob 15. uri križev pot, ob 18.30 pa
obredi: branje o Jezusovem trpljenju in smrti,
češčenje križa, slovesne prošnje, obhajilo in
molitev pri božjem grobu. Ta dan je strogi post.
● V soboto ob 7. uri bo blagoslov ognja na
dvorišču. Blagoslov jedi bo po sporedu, ki je na
sredi Glasila. Ob 19.30. uri bo slovesna
velikonočna vigilija: slavje luči, velikonočna
hvalnica, obnovitev krstnih obljub in praznična
maša. To je najbogatejša liturgija v letu.
● Na Veliko noč je začetek vstajenjskega obreda s
procesijo ob 7.30, nato slovesna sv. maša. Druga
praznična sv. maša bo ob 10. uri.
● Ne odlašajte z velikonočno spovedjo.

● Na polici za tisk imate župnijsko Glasilo in novo
številko revije Don Bosko.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

18.!4.!
19.!4.!!
20.!4.!
!
21.!4.!
22.!4.!

veliki!"etrtek!!ustanovitev!evharistije!
veliki!petek!!Jezusovo!krianje,!smrt!
velika!sobota!!Jezus!v!grobu!
!
velikono"na!vigilija!
praznik!Gospodovega!vstajenja!
velikono"ni!ponedeljek!

14. 4. 2019

Cvetna nedelja

Leto XV. št.
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BOŽJA BESEDA
Izaija 50,4-7
Psalm!22!
Filipljanom 2,6-11
Luka 19,28-40
Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bíli, svoje lice
tistim, ki so mi pulíli brado.
Svojega obraza nisem skrival
sramotenju in pljunkom.

Življenjske križe je moč objeti le ob pogledu
na Jezusovo križevo pot. Preveč bridkega je
v križu in nesmiselno se nam zdi trpeti. Če je
mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, je prosil tudi naš Gospod. Kakor da je hotel povzeti vzdihe in klice vseh trpečih. A je dodal naj
zgodi po Očetovi volji. To je izrekel v popolni pokorščini Očetu in veliki ljubezni do nas
ljudi. Zato ponavljamo: Molimo te Kristus in
te hvalimo, ker si s svojim križem svet
odrešil! A Gospod nam je priskrbel sredstva
tolažbe in moči: zakrament sprave za
notranji mir, evharistijo za potovanje v veri
in nesmrtnost, bolniško maziljenje za oporo
v trpljenju, diakonijo za solidarno
medsebojno pomoč.

Moj Bog, moj Bog, zakaj si
me zapustil .
Jezus Kristus je bil po
zunanjosti kakor človek in je
sam sebe ponižal, tako da je
postal pokoren vse do smrti,
smrti na križu.
Pilat je rekel: »Pripeljali ste
mi tega človeka, češ da hujska narod; a jaz sem ga izprašal in v tem, česar ga tožite,
nisem našel na njem nobene
krivde. 15 Pa tudi Herod ne;
Glejte, nič smrti vrednega ni
storil. 16 Dal ga bom torej
pretepsti in ga bom izpustil.«
Oni pa so vpili: »Križaj ga!«
!

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
20. VERA – KAJ JE TO?
VERA JE VÉDENJE IN ZAUPANJE. Značilnosti vere:
* Vera je čisti Božji dar, ki
ga prejmemo, če zanj iskreno prosimo.
* Vera je nadnaravna moč,
ki jo nujno potrebujemo za
svoje zveličanje.
* Vera zahteva človekovo
svobodno voljo in jasen
um, ko sprejme Božje povabilo.
* Vera je absolutno zanesljiva, ker Jezus jamči zanjo.
* Vera je nepopolna, dokler
ni dejavna v ljubezni.
* Vera raste, če poslušamo
Božjo besedo in smo v molitvi povezani z njim.
* Vera nam že zdaj daje
predokus nebeškega veselja.
Vera je več kot védenje,
pomeni gotovost. To je vera,
zaradi katere je Abraham odšel v obljubljeno deželo. To
je vera, zaradi katere so mučenci vztrajali do smrti, to je
vera, ki danes drži pokonci
preganjane kristjane. Vera,
ki prevzame celega človeka.
»Jaz ne bi veroval, če ne bi
spoznal, da je razumno verovati« (sv. Tomaž Akvinski).

PRIŽGIMO LUČ V POSTNI ČAS
Vsak teden naj bi zasvetila nova luč v našem prizadevanju. Doslej smo imeli že teden veselja, skupne mize, molitve in zahvaljevanja, odpovedi, zdaj pa:
Šesta luč: TEDEN TIŠINE

Lučka tišine naj nas umiri,
daritev z Gospodom pa sadove rodi.
Srce je treba napolniti s pravo modrostjo in ljubeznijo – to pa je mogoče le v tišini. Jezus je pogosto šel
v samoten kraj, da je srca napolnil z voljo nebeškega
Očeta – in to je bilo rešilno zanj in za nas. Če bomo
umaknili hrup od svojih ušes, bo srce zaslišalo Božji
glas. Povabilo, ki ga lahko uresničijo:
OTROCI: Odpovej se TV in računalniškim igricam.
MLADI: Teden brez umika v telefonski svet, poglobi
se v (= beri) evangelij.
STARŠI: Na poti v službo brez radia, ampak z molitvijo rožnega venca.
STAREJŠI: Eno uro na dan ostati v tišini in premišljevanju o Jezusovi daritvi.

POSTNE DUHOVNE VAJE ODMEVAJO
Tudi letos so mladi iz naše in sosednje župnije
imeli priložnost za poglobljeno pripravo na Veliko noč.
Udeležili so se salezijanskih postnih duhovnih vaj
(PDV), ki so bile na Bledu in na Pohorju. V treh terminih
se je zvrstilo 15 mladih, kar je 2/3 mladih, ki se aktivno
udeležujejo in pomagajo pri župnijskem utripu in SMC
programih. Kakšen odziv:
»Iz PDV mislim, da smo prišli prenovljeni, da smo
se čez vikend lahko poglobili sami vase in poskušali
priti še korak bližje k Jezusu. To smo lahko posebno podoživeli ob sobotnem križevem potu, adoraciji in sv.
spovedi.« (Manca)
»Organizatorji in animatorji so odlično predstavili
napuh ter nas vodili skozi razmišljanje o njem. Družba
je bila več kot odlična in vem, da se tudi naslednje leto
vrnem.« (Tilen)

»Na letošnjih postnih duhovnih vajah smo skupaj
spoznavali, kaj v resnici je ponižnost, ki je v družbi pogosto narobe razumljena. Ob spletanju prijateljskih
vezi, druženju ob glasbi, športu in sprehodih, smo napuh pregnali daleč proč.« (Laura)
Veselimo se mladih kristjanov, ki Cerkev in naše
občestvo delajo mlado. So nam v marsičem v zgled –
niso le prihodnost, ampak sedanjost Cerkve.

Veliki ČETRTEK −

To je dan Jezusove zadnje
večerje s svojimi učenci. Spomnil jih je na zapoved
ljubezni in služenja, kar je pokazal z umivanjem nog.
Pri tem obhajanju pashe je kruh spremenil v svoje
telo in vino v svojo kri, ustanovil je sv. evharistijo.
Takrat je apostole posvetil za službo duhovnikov
nove zaveze, ki naj posvečujejo Božje ljudstvo.

Veliki PETEK je dan Jezusove obsodbe, trpljenja
in smrti na križu. Ta dan ni sv. maše, pač pa se pridružimo molitvi Cerkve za potrebe človeštva, beremo poročilo o Jezusovem trpljenju (pasijon) in počastimo sv. križ. Nabirka je za Sveto deželo.

Velika SOBOTA – BLAGOSLOV JEDIL:
- V župnijski KAPELI: ob 10., 11., 15. in 16.
uri. Pred in med blagoslovi bo priložnost za sv. spoved. Vabljeni, da počastite Jezusa v božjem grobu.

- Blagoslovi pri kapelicah:
ŠMARJETA - ob 10.30 pri Podlunškovi kapeli
PREKORJE - ob 11.15 pri Bornškovi kapeli
ZG. HUDINJA ob 13.30 pri vaški kapeli
pri LAJLARJEVI kapeli ob 14.15

VELIKA NOČ se začne z VIGILIJO v soboto po
sončnem zahodu, pri nas ob 19.30. Najprej blagoslovimo ogenj in prižgemo velikonočno svečo, ki simbolizira Vstalega Jezusa. Po velikonočni hvalnici
sledi več odlomkov Božje besede, blagoslov vode z
obnovitvijo krstnih obljub. Veselo zapojemo alelujo
in obhajamo praznično sv. mašo. Nedeljsko bogoslužje se začne z velikonočno procesijo.

SVETNIKI v tem tednu
P Helena, kneginja
T Bernardka, redovnica
S Rudolf, mučenec
Č Evzebij, škof
P Leon IX., papež
S Teotim, škof
N VELIKA NOČ

SVETA ZNAMENJA
KRIŽ najdemo v deželah
s krščanskim izročilom vsepovsod: ob cestah in poteh,
po domovih in cerkvah, na
pokopališčih in obeskih.
Na prvi pogled je križ
orodje za pripravo strašne
smrti. Z Jezusovim trpljenjem
in smrtjo na križu pa je postal
znamenje tolažbe in upanja.
On je namreč Sin človekov in
Božji Sin. V dogodku njegovega vstajenja se je enkrat za
vselej razkrilo, da je ljubezen
močnejša od sovraštva, svetost močnejša od greha, Jagnje Božje močnejše od človeških volkov. Obstajajo čudovite podobe križa, ki prikazujejo hkrati Jezusovo smrt na
veliki petek in smrt njegove
smrti o veliki noči. Mozaik v
cerkvi sv. Klemena v Rimu
upodablja Kristusa, ki je prešel iz smrti v večno življenje,
pripet na drevo, pokrito s cvetjem in sadjem. Pomenljiv je
spev liturgije na veliki petek:
»Glejte les križa, na katerem
je zveličanje sveta viselo.«
Pesem poje: O sveti križ življenja luč, o sveti križ, nebeški
ključ! Velikonočni dogodek
spreminja suhi les križa v
drevo življenja.

