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Naslednje 14. dni ni verouka. Ne pozabimo na obisk božjega groba in svetih 

maš ob velikem tridnevju. 

VELIKI ČETRTEK: Pri maši je obred umivanja nog. Vsi možje, ki ste bili 

lansko leto pri tem obredu, lepo vabljeni tudi letos.  Po bogoslužju in molitvi »na 

Oljski gori« ključarji in ostali, ki boste sodelovali pri obredu umivanja nog, 

povabljeni v župnišče. 

BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL: 

- Zjutraj ob 7. uri je blagoslov velikonočnega ognja. 

- Vse otroke vabim k skupni molitvi ob 11. uri k božjemu grobu. 

- Ob 16.00  - Praprotna Polica: blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 16.30 -  Trata : blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 17.00 – Adergas : blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 19.00 – slovesno praznovanje VIGILIJE – slavje luči, birma in prvo 

obhajilo dveh odraslih oseb, ter  pričakovanje Gospodovega vstajenja. 

VSI MINISTRANTJE imajo vaje za sodelovanje pri obredih velikega tridnevja 

vsak večer eno uro  prej, torej ob 18h. 

 

NAMENI SV. MAŠ od  od 10. aprila do 23. aprila 2017 

P. 10. 4. 

ob 18.00 
Domnij (Domen), škof, mučenec; Ezekijel, prerok 

+ Mitja Hudnik – podjetje ROOF 

T. 11. 4. 

ob 18.00 
Stanislav, škof, muč.; Gema (Biserka) Galgani, devica, laikinja 

+ Marija Logar – Štefana gora 

S. 12. 4. 

ob 7.00 
Zenon Veronski, škof; Julij I. papež; Alferij, opat 

+ Starši Novak  - Jakovi 

Č. 

 

13. 4. 

ob 19.00 

Veliki četrtek:Martin I., papež; Ida, redovnica 

+++ Ana Petrič, Knapčovi in Mrkčovi 

MOLITVENA URA 

P. 14. 4. 

ob 19.00 

Veliki petek:Lidvina, devica; Tiburcij, Valerijan, Maksim, muč.  

Obredi velikega petka 

S. 15. 4. 

ob 19.00 

Velika sobota; Helena (Jelica) Alzaška, kneginja 

VIGILIJA + Frančiška Plevel – Kuharjeva mama 

N. 16. 4. 

ob 6.00 

ob 10.00 

VELIKA NOČ; Bernardka Lurška, devica; Benedikt J. Labre 

VSTAJENSKA PROCESIJA  - za žive in pokojne farane 
+++ Starši Pilar 

P. 17. 4. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Ponedeljek v velikonočni osmini, Robert, opat 

+ Elizabeta Zupan, 7. dan 

+ Marjan Česen (obl.) 

T. 18. 4. 

ob 18.00 
Torek v velikonočni osmini; Evzebij, škof; Galdin , škof  

+ Janez Sitar (obl.) 

S. 19. 4.  

ob 7.00 
Sreda v velikonočni osmini; Leon IX., papež; Ekspedit, muč. 

+ M. B. v zahvalo in priprošnjo za zdravje J.M. 

Č. 20. 4. 

ob 18.00 

Četrtek v velikonočni osmini;Teotim (Teo) misijonar, škof 

+ Franjo Flac (obl.) 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 21. 4. 

ob 18.00 

Petek v velikonočni osmini; Alzem, škof, cerkveni učitelj 

+ Mirko Kozina (obl.) 

S. 22. 4. 

ob 18.00 

Sobota v velikonočni osmini; Hugo, škof v Grenoblu; Leonid 

+ Terezija Ropret (obl.) 

N. 23. 4. 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. velikonočna, bela nedelja, nedelja Božjega usmiljena 

 - za žive in pokojne farane 

+++ Šimenčevi 

 

BESEDA ŽIVEGA BOGA 
VELIKA NOČ 

 

 
 

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) 

 

 

 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:   

Lepo se zahvaljujem skupini št. 5 iz 

Praprotne Police za čiščenje in 

krašenje cerkve. Za naslednje dva 

tedna so na vrsti: v soboto, 15. 4. št. 

6 iz Praprotne Police. 

 

ZA PROCESIJO se prosim 

dogovorite glede bander in ostalih 

rekvizitov kdo jih bo nosil. NAJ 

BO TO DELO V ČAST, NE V 

BREME. Hvala! 

 
DAMA – »Gospa Zalarjeva, neka 

dama bi rada govorila z vami,« 

napove obisk gospodinjska 

pomočnica. – »Nobel dama?« bi rada 

vedela gospa Zalarjeva. – »Ne, nekaj 

podobnega kot vi …« 



VELIKA NOČ: ob 6.00 je vstajenjska procesija. Nabirka za veliko noč je 

namenjena poplačilu posojila za novo kotlovnico, še iz lanskega leta. Vabim vas vse 

k velikodušnosti in boglonaj za vse vaše darove. 

 

Na veliki četrtek je Jezus pri zadnji večerji postavil 

zakrament svete evharistije, največji čudež, s katerim je med 

nami vedno navzoč in mam daje moč za življenje. Preden pa 

je to storil, je svojim učencem umil noge, s čimer je pokazal 

svojo ponižnost. Velika naloga za nas, saj je v tem svetu 

prava ponižnost zelo malo cenjena.  

 
V času med velikim petkom in veliko nočjo premišljujemo o 

trpljenju in smrti, o križu in vstajenju. Jezus leži pokopan pod 

mrzlim kamnom, tudi še danes. To je hladni kamen 

ravnodušnosti. 

Veliko ljudi ne zanima več, kaj se na veliki petek in veliko noč 

dogaja. Njihovo srce je prazno in njihova zavest zmedena.  

Krščanstvo se ne izogiba najglobljim življenjskim vprašanjem. 

V senci velikega petka lahko ta vprašanja prinesemo Bogu. Če 

postaneta trpljenje in križ za nas pretežka, lahko v boju z Bogom sami stopimo do 

njega, ga obtožimo in milo prosimo: »Zakaj?« Boga želimo poklicati k 

odgovornosti, tako kot je Jezus to storil na križu: »Bog, moj Bog, zakaj si me 

zapustil?« Zgodovina našega Boga je zapisana od jaslic do križa. Jezus nas 

pogleda in slišimo ga reči: »Vzemi svoj križ in pojdi za menoj.«  

Moramo zato kristjani postati žalostni nosilci križa? Ne, kje pa bi potem ostalo 

veselo sporočilo!? Jezus želi, da z njim prehodimo pot preko križa do luči, do 

novega življenja, do vstajenja, ki mu sledi. Kjer je Bog izključen, kjer zanikamo 

življenje po smrti, sta trpljenje in smrt nič drugega kot grozno pohabljenje in 

uničenje. Križ mora v našem življenju postati pozitivni predznak! Po: Phil Bosmans, Pomlad za dušo 

 

NEKAJ DATUMOV ZA NASLEDNJE MESECE: 

- 18. april  ob 20h sestanek za starše birmancev  

- 22. april ob 9h – celodnevna priprava prvoobhajancev na praznik svetega 

obhajila 

- 4. maj ob 19h – začetek devet dnevnice pred sveto birmo 

- 6. maj – pomladanska čistilna akcija cerkve – starši birmancev in 

prvoobhajancev 

- 10. maj ob 18h srečanje s škofom Alojzom Uranom : birmanci, starši in 

botri 

- 14. maj ob 10h – sveta birma  

 Izdal in 

Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov: 

slavko.kalan@rkc.si; ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: www.zupnija-velesovo.si 

 

 

KRISTUS JE VSTAL, ALELUJA 
 
 

 
 

Če boš sledil svojemu hrepenenju in svoji ljubezni do konca, boš srečal 

Vstalega kakor Marija Magdalena – to ti v svojem evangeliju na današnji 

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.  Po: A. Grünu 

VSEM, KI PREBIRATE NAŠA OZNANILA VOŠČIM 

BLAGOSLOVLJENE IN VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE. 

Bog naj vas blagoslavlja. ---- župnik Slavko Kalan 
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