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Za vse, ki se tretji dan po velikem petku zberemo ob odprtem in praznem Kristuso-
vem grobu ter prepevamo trikratno velikonočno alelujo z vedno višjim in močnejšim 
glasom, je Kristusovo vstajenje dogodek, ki nas osvobaja in velika noč je praznik 
našega osvobojenja ali odrešenja. Na veliki petek zremo Kristusa v nemoči, kot 
poraženca in na križ pribitega. Na veliko noč pa je pred nami kot zmagovalec nad 
hudobijo in sovraštvom, nad grehom in zlom, še več: nad smrtjo. Poslednja zmaga 
je vedno njegova. Z njo nas osvobaja strahu pred ničem, nesmislom ali praznino 
življenja; osvobaja nas za novo življenje. 

Za vse, ki verujemo, kar obhajamo in slavimo, je velika noč »Kristusov danes«. 
To pomeni, da ne gre le za spomin na dogodek pred dva tisoč leti, marveč za do-
gajanje, ki se uresničuje danes, med nami in v nas. Vstali Kristus je naš »danes« in 
naš »jutri«, naš začetek in konec, naše vse. Zato je velika noč praznik naše vere v 
Kristusa, ki med nami in z nami živi.

Za nas, ki imamo v Kristusovem vstajenju zagotovilo svojega vstajenja in več-
nega življenja, je velika noč praznik upanja. Naš Bog ni oddaljeni Bog, je z nami 
tudi v smrti. V njegovi roki je naša usoda, v Kristusovi smrti je smrt naše smrti in 
v njegovem vstajenju je naše vstajenje. Naš cilj ni veliki petek s štirinajsto postajo 
križevega pota, marveč velika noč z vstajenjem v novo življenje.

Končno je za nas velika noč dogodek, ki nas obvezuje, da smo vedno in povsod 
velikonočne priče, s Kristusovim vstajenjem zaznamovani pričevalci, oznanjevalci 
in nosilci sporočila, da je naše sedanje življenje delavnik za večno nedeljo.

Vsem sobratom duhovnikom, redovnikom, redovnicam, vsemu Božjemu ljudstvu, 
rojakom po svetu, posebej še bolnim in trpečim voščimo: 

Blagoslovljene velikonočne praznike!
      Vaši škofje

Voščilu naših slovenskih škofov se pridružujemo tudi župnik Urban Kokalj, kanonik 
Vinko Prestor in kaplan Miro Bergelj.

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV



SVETE MAŠE
S praznikom velike noči bomo začeli z nedeljskimi jutranjimi svetimi mašami ob 

7. uri. Vse večerne svete maše bodo v farni cerkvi odslej ob 19- ih, na podružnicah 
pa ob 18- ih, razen v Voklem vsako soboto zjutraj ob 8- ih. Zaobljubljena sveta maša 
v Kokri za sosesko svetega Urha iz Hotemaž bo v nedeljo, 11. aprila, za sosesko 
svetega Vida na Visokem in Miljah pa v nedeljo, 18. aprila. Obakrat ob 9. uri.

S prvim aprilom bomo začeli sprejemati mašne namene za mesec julij.
OBHAJILO BOLNIKOV po domovih bo v sredo, 31. marca, dopoldan.
SPOVEDOVANJE v farni cerkvi bo skozi ves veliki teden od 17. ure dalje.
SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE

Sveto velikonočno tridnevje začnemo z večerno sveto mašo velikega četrtka in 
traja do velike noči. Te dni se spominjamo velikih skrivnosti človeškega odrešenja, 
ko pri bogoslužju spremljamo križanega, pokopanega in vstalega Kristusa.

VELIKI ČETRTEK je spominski dan, ko je Jezus s svojimi učenci obhajal zadnjo 
večerjo, jih posvetil v duhovnike in jim zaupal sveto evharistijo. Obrede velikega 
četrtka bomo začeli s sveto mašo Gospodove večerje ob 19. uri. Med sveto mašo bo 
tudi obred umivanja nog. Po sveti maši nas Jezus vabi, da se še nekoliko zadržimo 
v cerkvi in čujemo z Njim na Oljski gori. Pred Najsvetejšim bomo molili posebej 
za duhovnike in nove duhovne poklice. Po končani sveti maši bo molitvena ura, ki 
jo bo vodila Frančiškova skupina, od 21.30 do 22.30 bo molitev mladih, od 22.30 
do polnoči pa boste imeli možnost za tiho in osebno molitev.

VELIKI PETEK je dan Jezusovega trpljenja in smrti. Ta dan je strogi post. Popol-
dan ob 15- ih bomo molili križev pot. Zvečer ob 19- ih bomo začeli obrede velikega 
petka. Po končanih obredih bo češčenje Jezusa v Božjem grobu do 22. ure. 

VELIKA SOBOTA je dan, ko se še vedno mudimo pri Jezusovem grobu in 
premišljujemo Njegovo trpljenje in smrt. Vendar se naš pogled ne ustavlja zgolj pri 
grobu, saj nas vera vodi naproti vstalemu Gospodu. Ob 7- ih bomo blagoslovili vodo 
in ogenj, ki nam že pričujeta o Kristusovem vstajenju in življenju. Po tem blagoslovu 
bomo v Božjem grobu izpostavili Najsvetejše za češčenje in molitev.

Najprej ste k molitvi povabljeni možje in fantje, od 8.00 do 9.00 Frančiškova 
skupina, od 9.00 do 10.00 tiha in zasebna molitev, od 10.00 do 11.00 veroučenci 
od prvega do četrtega razreda, od 11.00 do 12.00 veroučenci od petega do osmega 
razreda, od 12.00 do 13.00 birmanci, od 13.00 do 14.00 tiha in osebna molitev, od 
14.00 do 15.00 žene in dekleta, ob 15. uri blagoslov velikonočnih jedi, od 15.30 
do 17.00 molitvena skupina, ob 17. uri blagoslov velikonočnih jedi, ob 18.30 rožni 
venec, ob 19- ih pa slovesna velikonočna vigilija.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI 
ŠENČUR: ob 15. in 17. uri                    SREDNJA VAS: ob 17. uri                         
VISOKO: ob 15. uri                               VOKLO: ob 15.30
HOTEMAŽE: ob 15.30                          VOGLJE: ob 16. uri
OLŠEVEK: ob 15. uri                             PREBAČEVO: ob 16. uri
LUŽE: ob 16.00. uri                                HRASTJE: ob 16. uri
 Ob blagoslovu jedi ste povabljeni, da darujete pirhe, pomaranče in druge 

darove za oskrbovance v Domu starejših v Preddvoru, ki jih bomo obiskali in obdarili 
na velikonočni ponedeljek popoldan ob 16. uri. 



GODOVI IN SVETE MAŠE 

MAREC

29
PONEDELJEK

BERTOLD
redovni 

ustanovitelj

 19.00  †Janez Pipan (Iz Luž)

            †Marjan Mesec in vsi rajni Mejačevi
             za zdravje v čast Materi Božji

MAREC

30
TOREK

JANEZ KLIMAK
opat

 19.00  †Stane Jamnik, obl. 
            †starši Šunkar in Zdravko Potočnik
            †starši, brat in sestra Kosmač 

MAREC

31
SREDA

BENJAMIN
diakon in 
mučenec

 19.00  †Vinko Pušavec
            †starši in trije bratje Gašperšič
            †Albin Florjančič, obl.

APRIL

1
ČETRTEK

VELIKI 
ČETRTEK

 19.00  za duhovnike in nove duhovne poklice
            †Ana Prestor, 7. dan
            †starši brat Franc Rakovec

APRIL

2
PETEK

VELIKI 
PETEK  19.00  obredi velikega petka

APRIL

3
SOBOTA

VELIKA 
SOBOTA

 19.00  †kanonik Franc Vidic, obl.
            v priprošnjo Materi Božji
            v čast Materi Božji za zdravje

APRIL

4
NEDELJA

VELIKA 
NOČ

    6.00  za farane
            Mariji v zahvalo za srečno rojstvo; po namenu
 10.00  †Alojzij Kimovec, obl.

VELIKA NOČ je največji krščanski praznik, saj 
se ta dan spominjamo Jezusovega vstajenja od mr-
tvih. Ob 5- ih bomo izpostavili Najsvetejše v Božjem 
grobu. Ob 6- ih bomo začeli z vstajensko procesijo. 
Verniki iz podružnic greste v procesiji za svojimi 
banderi, možje iz samega Šenčurja pred pevci, nato 
asistenca z Najsvetejšim ter žene in dekleta. Fante 
iz vseh podružnic prosimo, da prinesete svoja ban-
dera, ključarji pa laterne. Po procesiji bo slovesna 
sveta maša. Praznična sveta maša bo tudi ob 10. uri. 
Pri obeh bo ofer ali darovanje za obnovo župnijske 
cerkve. Ob 15. uri bo v farni cerkvi še protipotresna pobožnost s petimi litanijami 
Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim.
SVETA BIRMA 

Na velikonočni ponedeljek, 5. aprila, bomo obhajali slovesnost svete birme. Ta 
dan bo sveta maša tudi ob 8.30. V teh dneh še bolj vztrajno molimo za birmance, 
njihove starše in botre.

V tednu po veliki noči imate otroci veroučne počitnice!
JUBILEJ VERE IN LUČI V NAŠI ŽUPNIJI 

Na belo nedeljo in nedeljo Božjega usmiljenja bomo obhajali slovesnost 20. ob-
letnice skupine Vera in luč v naši župniji. Slovesno sveto mašo ob 10- ih bo vodil 
slovenski narodni voditelj omenjenega gibanja jezuitski pater Franc Kejžar.



GODOVI IN SVETE MAŠE 
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APRIL

5
PONEDELJEK

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK

   7.00  za zdravje
   8.30  †Franc Ajdovec
 10.00  za birmance; †Franc Šenk; †Franc Jagodic

APRIL

6
TOREK

IRENEJ 
SIRMIJSKI

škof in mučenec

 18.00  †iz družine Smolej (LUŽE)
 19.00  †Angela Paušer  
            †iz rodbine Tomaževih

APRIL

7
SREDA

ALEKSANDER
mučenec

 18.00  †Stanislava Markun
            †starši Ana in Miha Kern (SREDNJA VAS)
 19.00  †Ljudmila Globočnik

APRIL

8
ČETRTEK

VALTER
opat

 19.00  †Marjan Juvan, obl.
            †Vinko in starši Vrhovnik
            za zdravje

APRIL

9
PETEK

HUGO
škof

 18.00  †Franc Zevnik, 30. dan in Damjan Novak
            †Jožica Bakovnik, obl. (VISOKO)
 19.00  †Alojz Rozman, obl.

APRIL

10
SOBOTA

DOMEN
škof

   8.00  †Franc Prestor (VOKLO)
 19.00  †sin Franci Baligač in rajni iz družine Bovha
            †Blaž Bakovnik, obl. ter starši Bakovnik in Pipan

APRIL

11
NEDELJA

2. VELIKONOČ.
- BELA -

NEDELJA B.
USMILJENJA

    7.00  za farane
 10.00  †Anton Mubi, obl.; v zahvalo
            za zdravje in blagoslov v čast svetemu Jožefu

APRIL

12
PONEDELJEK

ZENON 
VERONSKI

škof

 19.00  †iz rodbine Krašovec in Višnar
            †starši ter sestra Jelka in brat Franc Vreček
            †Janez Kadivec

APRIL

13
TOREK

MARTIN I.
papež in muč.

 18.00  †Anton in Marija Rožman (LUŽE)
 19.00  †starši in brat Janez Jeraj
            †Antonija Golob, obl.

APRIL

14
SREDA

LAMBERT
škof

 18.00  †Jože Gašperšič (SREDNJA VAS)
 19.00  †Pavel in Helena Gorenc
            †Alojz Teran, obl.

APRIL

15
ČETRTEK

HELENA
kneginja

 19.00  †Milan Umnik
            †Martin in Jožefa Rupnik

APRIL

16
PETEK

BERNARDKA 
LURŠKA

redovnica

 18.00  †Alojz, obl. in starši Štern (VISOKO)
 19.00  †Jože in starši Žagar
            †Peter Sušnik, obl.

APRIL

17
SOBOTA

INOCENC
škof

   8.00  †iz družine Pipan in Pintar (VOKLO)
 19.00  †starši Frantar in Halužan 
            †Anton in Genovefa Draksler, obl.      

APRIL

18
NEDELJA

3. VELIKONOČ.
NEDELJA

   7.00  za farane
 10.00  †starši in brat Lojze Kuhar, obl.
 10.00  †starši Jožefa in Jože Štirn (HOTEMAŽE)
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