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Dragi bratje in sestre!
Danes skupaj s praznikom sv. Jožefa 

obhajamo tudi začetek služenja novega 
rimskega škofa, Petrovega naslednika, ki 
nosi tudi neko oblast. Gotovo, Jezus Kris-
tus je dal Petru neko oblast. Za kakšno 
oblast torej gre? Trojnemu Jezusovemu 
vprašanju Petru o ljubezni sledi trojno 
povabilo: pasi moja jagnjeta, pasi moje 
ovce. Nikoli ne pozabimo, da je prava 
oblast služenje in da mora tudi papež, 
če hoče izvajati svojo oblast, vedno bolj 

vstopati v služenje, ki ima svoj sijajni vrhunec na križu. Gledati mora na ponižno 
služenje sv. Jožefa, ki je konkretno, bogato z vero, in mora tako kot on razp-
rostreti roke, da varuje vse Božje ljudstvo in da z naklonjenostjo in nežnostjo 
sprejme vse človeštvo, še posebej najbolj uboge, najšibkejše in najmanjše, tiste, 
ki jih Matej opiše v poslednji sodbi o ljubezni: tistega, ki je lačen, žejen, ki je 
tujec, gol, bolan, v ječi. Samo tisti, ki služi z ljubeznijo, zna varovati.

Varovati Jezusa z Marijo, varovati vse stvarstvo, varovati vsakega človeka, 
še posebej najbolj ubogega, varovati sami sebe: to je služenje, ki ga je rimski 
škof poklican, da ga opravi. V to služenje pa smo vsi poklicani, da zažari zvezda 
upanja. Varujmo z ljubeznijo to, kar nam je Bog dal.

Prosim za priprošnjo Device Marije, svetega Jožefa, svetega Petra in Pavla, 
svetega Frančiška, naj Sveti Duh spremlja moje služenje. Vas vse pa prosim: 
Molite zame! Amen.

IZ NAGOVORA PAPEŽA FRANČIŠKA 
OB UMESTITVI NA PRAZNIK SVETEGA JOŽEFA



OB PRIPRAVI NA VELIKO NOČ
SPOVEDOVANJE v farni cerkvi bo skozi ves veliki teden od 16. ure dalje.
OBHAJILO BOLNIKOV po domovih bo v sredo, 27. marca, dopoldan.
SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE 

Cerkveno leto doseže svoj višek v svetem velikonočnem tridnevju na veliki 
četrtek, veliki petek in veliko soboto. V obredih z znamenji ponazarjamo dogodke 
zadnjih dni Jezusovega življenja in odrešenja: trpljenja, smrti in vstajenja. Tako 
znova doživljamo Jezusovo velikonočno skrivnost.

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. Vse tja do polnoči pa smo vabljeni k zasebni molitvi.

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 21. ure. 

VELIKA SOBOTA je dan, ko se še vedno mudimo pri Jezusovem grobu in 
premišljujemo Njegovo trpljenje in smrt. Ob 7- ih bo blagoslov vode in ognja. Nato 
bomo v Božjem grobu izpostavili Najsvetejše za češčenje in molitev. Najprej ste k 
molitvi povabljeni možje in fantje, od 8- ih do 9- ih Frančiškova skupina, od 9- ih do 
10- ih tiha in zasebna molitev, od 10- ih do 11- ih veroučenci od 1. do 3. razreda, od 
11- ih do 12- ih veroučenci od 4. do 6. razreda, od 12- ih do 13- ih birmanci 7. in 8. 
razreda, od 13- ih do 14- ih tiha in osebna molitev, ob 14- ih blagoslov velikonočnih 
jedi, od 14.30. do 15.30 žene in dekleta, od 15.30 do 16.30 molitvena skupina, od 
16.30 do 17- ih tiha in osebna molitev, ob 17- ih blagoslov velikonočnih jedi, od 
17.30 do 18.30 tiha in osebna molitev, ob 18.30 rožni venec, ob 19- ih pa slovesna 
velikonočna vigilija.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI 
ŠENČUR: ob 14- ih in 17- ih                    SREDNJA VAS: ob 16- ih                         
VISOKO: ob 14.30                                   VOKLO: ob 15.30
HOTEMAŽE: ob 15- ih                           VOGLJE: ob 16- ih
OLŠEVEK: ob 15- ih                               PREBAČEVO: ob 15- ih
LUŽE: ob 15.30                                       HRASTJE: ob 16- ih 
VELIKA NOČ je največji krščanski praznik, saj se ta dan spominjamo Jezusovega 

vstajenja od mrtvih. Ob 5- ih bomo izpostavili Najsvetejše v Božjem grobu. Ob 6- ih 
bomo začeli z vstajensko procesijo. Na čelu procesije gre kip Vstalega Zveličarja, 
za njim farno bandero ter možje in fantje iz Šenčurja. Sledijo bandera in farani iz 
podružnic, pred asistenco z Najsvetejšim pevci, za nebom pa žene in dekleta iz Šen-
čurja. Fante iz podružnic prosimo, da prinesete svoja bandera, ključarji pa laterne. Po 
procesiji bo slovesna sveta maša. Praznična sveta maša bo tudi ob 10- ih in ob 19- ih. 
Pri vseh bo ofer ali darovanje za župnijsko cerkev. Ob 14. uri bo še protipotresna 
pobožnost s petimi litanijami Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim. 

Ne pozabimo, da se v noči iz sobote na nedeljo prestavi ura na poletni čas!

 



VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
 Dragi bratje in sestre!
Velika noč kot praznik Jezusovega vstajenja je naš osrednji praznik. Prva krščan-

ska skupnost se je živo zavedala, da z Jezusovim vstajenjem krščanska vera stoji ali 
pade. Apostol Pavel, ki je doživel živega Jezusa ob svojem spreobrnjenju na poti v 
Damask, je to zavest zelo razločno izrazil: »Če pa Kristus ni vstal, potem je prazno 
tudi naše oznanilo, prazna tudi vaša vera« (1 Kor 15,14). Samo zato, ker je Jezus 
zares vstal in so ga njegovi učenci po hudih dvomih in zmedenosti večkrat doživeli 
kot tistega, ki je vstal in živi, so po delovanju Svetega Duha začeli verovati vanj in 
zbrali pogum, da so to vero oznanjali in zanjo umirali. Doumeli so, da se tistemu, ki 
je premagal smrt, ne bo moglo na tem svetu nič upreti. On bo imel zadnjo besedo. 
Tisti, ki je z lastno vstajenjsko močjo od znotraj odvalil kamen, ki je zapiral grob, 
bo odvalil tudi vse druge kamne zla, ki nas pritiskajo k tlom in zapirajo v ječe in 
grobove.

Kristjani, ki smo vero v Jezusovo vstajenje postavili na najvišji svetilnik svojega 
življenja, smo poklicani, da zanjo pričujemo s svojim neuničljivim zaupanjem in 
zvestobo Gospodu ne glede na ugodne ali neugodne okoliščine življenja.

Vsem članom našega vernega občestva, duhovnikom, diakonom, redovnicam in 
redovnikom in vsem drugim članom Cerkve ter vsem ljudem dobre volje želimo, da 
bi tudi letos – ne glede na vse hudo, ki ga doživljamo – bila velika noč naš srečen 
in vesel največji praznik.

Posebno globoko velikonočno upanje in močno tolažbo pa želimo vsem, ki doživ-
ljajo preizkušnje in nesreče, izgube in stiske. Naj nas vstali Gospod Jezus napolni z 
mirom in pogumom. Blagoslovljene in vedre velikonočne praznike! Vaši škofje

Voščilu in željam naših škofov se pridružujemo tudi duhovniki naše župnije!
VELIKONOČNA ALELUJA

Veselje ob veliki noči je težko izraziti z eno samo besedo, zato se beseda aleluja 
večkrat ponavlja kot refren. Pred največjim Jezusovim čudežem, vstajenjem od 
mrtvih, človeške besede ne zadoščajo. Petje aleluje je podobno vriskanju planinca v 
gorah, ki se na tak način veseli čudovitega sončnega vzhoda. Občutij srca ne izpove 
z besedami, ampak jih izrazi z vriskanjem. Podobno se zgodi kristjanu: ob pogledu 
na Sonce – Jezusa Kristusa, ki je vzšlo nad temo velikega petka, ne najde pravih 
besed. Ostane mu samo jecljajoča, začudena, vesela aleluja. Pride ura, ko bo tudi v 
temine našega življenja posijalo neminljivo sonce in bomo peli večno alelujo!
KATEKIZEMSKI VEČER

V torek, 2. aprila, bomo po večerni sveti maši imeli Katekizemski večer. Nadal-
jevali bomo z razlago o veroizpovedi. Lepo vabljeni! 
SVETE MAŠE

Z veliko nočjo bomo pri farni cerkvi začeli z nedeljskimi jutranjimi svetimi mašami 
ob 7- ih, z večernimi pa ob 19- ih. Po veliki noči bomo začeli tudi s svetimi mašami 
na podružnicah. Zaobljubljena sveta maša v Kokri za sosesko svetega Urha iz 
Hotemaž bo v nedeljo, 7. aprila, za sosesko svetega Vida na Visokem in Miljah v 
nedeljo, 14. aprila, za sosesko svete Katarine in svete Radegunde v Srednji vasi v 
nedeljo, 28. aprila, za sosesko svetega nadangela Mihaela iz Olševka pa v sredo, 1. 
maja. Vedno ob 9- ih. Aprila bomo sprejemali mašne namene za mesec julij!
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MAREC

25
PONEDELJEK

EMILIJAN
duhovnik in 

mučenec

 19.00  †Lojze Rebernik, obl.
            †Jernej Pilar, obl.
            za zdravje

MAREC

26
TOREK

EVGENIJA
mučenka

 19.00  †Mihaela Velkovrh
            †Vinko in Anica Pušavec
            †starši Janšovec in Viktor Dolenc

MAREC

27
SREDA

GELAZIJ
škof

 19.00  †starši Rupar in stari starši Valte
            †Vrtačnikovi (iz Visokega)

            †starši Blaznik
MAREC

28
ČETRTEK

VELIKI 
ČETRTEK

 19.00  za duhovnike in nove duhovne poklice
            za Božji blagoslov in Marijino varstvo
            †starši in brat Franc Rakovec; †kanonik Franc Vidic  

MAREC

29
PETEK

VELIKI
 PETEK

 15.00  molitev križevega pota
 19.00  obredi velikega petka

MAREC

30
SOBOTA

VELIKA 
SOBOTA

 19.00  †Marica Pintarič, obl.
            †Zinka Svetelj
            †Višnarjevi

MAREC

31
NEDELJA

VELIKA NOČ -
GOSPODOVO 

VSTAJENJE

    6.00  za farane; v zahvalo in priprošnjo
            v zahvalo za srečno operacijo
 10.00  †Marija Rozman
 19.00  za zdravje

APRIL

1
PONEDELJEK

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK

   7.00  †Ana Kepic, obl.
 10.00  †Luka Kordež, obl. 
 19.00  †Angela, Andrej in Apolonija Osterman

APRIL

2
TOREK

FRANČIŠEK 
PAOLSKI

redovni ust.

 18.00  †Janez in Frančiška Pipan (LUŽE)
 19.00  †Franci Baligač
            †Franc Ropret

APRIL

3
SREDA

SIKST I.
papež in muč.

 18.00  †Franc Šavs (SREDNJA VAS)
 19.00  †Milan Umnik
            †Alojzij Kimovec, obl.

APRIL

4
ČETRTEK

IZIDOR
škof in cerk. uč.

 19.00  za duhovnike in nove duhovne poklice 
            †Vinko Vrhovnik
            †starši Pavel in Pavla Gorenec

APRIL

5
PETEK

VINCENCIJ 
FERRER

duhovnik

 18.00  †Vinko in starši Vreček
            †Jožica Bakovnik, obl. (VISOKO)
 19.00  †oče Janez in brat Jože Močnik

APRIL

6
SOBOTA

IRENEJ
škof in muč.

   8.00  za srečno vrnitev (VOKLO)
 19.00  †starši Janez in Helena ter brat Janez Kveder

APRIL

7
NEDELJA

2. VELIKONOČ.
- BELA NED.

(ned. Božjega 
usmiljenja)

   7.00  za farane 
 10.00  †Alojzij in starši Štern, obl.
 19.00  †Franc in Antonija Traven

GODOVI IN SVETE MAŠE 


