
Bogoslužje
v soseskah  

Sv. Križa in  
Sv. Mateja

Prebačevo – HrastjeŠt. 37 29.3.2015

VELIKA NOČ

VELIKONOČNA SPOVED spada k praznovanju. Samo s 
svojim življenjem lahko odgovorimo na izredno Jezusovo ljube-
zen do nas. To ljubezen moramo sprejeti. Na najodličnejši način 
se nam podarja v svetih zakramentih. Morda že dolgo nisi bil pri 
spovedi. Gotovo si imel svoje razloge, da nisi šel. Upam, da nisi 
tako površen, da bi sam sebe prepričal, da nisi grešnik. Morda 
bi ob letošnjem velikonočnem praznovanju še enkrat premislil 
svoj odnos do Boga, do njegove ljubezni, ki jo vsak dan doži-
vljaš, svoj odgovor na ponudbo Božje ljubezni.

Bogoslužje



Veliki četrtek
Prvo dejanje velikega če-

trtka je bilo umivanje nog. 
Apostol Peter tega ni razu-
mel. „Zgled sem vam dal, 
da bi tudi vi tako delali.“ 
Druga skrivnost velikega 
četrtka je postavitev svete 
evharistije, svete maše. V 
zakramentu svetega Re-
šnjega Telesa je ostal med 
nami. Dal nam je svoje Telo in Kri v duhovno hrano in pijačo, 
da bi bili močni, da bi zmagovali v bojih vsakdanjega življenja. 
Po zadnji večerji je Jezus šel na Oljsko goro ... tako kot skoraj 
vsak večer, da se je pogovarjal s svojim Očetom. Tam ga je Juda 

Iškarjot izdal za 30 srebrnikov. Koli-
kokrat se je ta dogodke ponovil od pr-
vega velikega četrtka do danes. Za kaj 
vse smo bili ljudje pripravljeni zatajiti, 
ali prodati svojega Boga? Zato smo ta 
večer lepo povabljeni, da bi radi čutili 
z Jezusom. Ta večer tabernakelj pred-
stavlja ječo, kamor so zaprli Jezusa, da 
bi ga naslednji dan - na veliki petek 
sodili. V molitvi se bomo pogovarjali 
z Jezusom in mu zadoščevali za svoje 
grehe vsega človeštva. 

Veliki petek
Groza velikega petka! Daritveni nož je razklal Kristusovo člo-

veško in Božjo naravo do takih globin, da je v svet zadonel krik: 
„Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?“ Tako silnega krika ze-

mlja še ni slišala. Donel bo do sodnega dne. 
Višek trpljenja ni v skelečih ranah. Strahota 
je v popolnem osamljenju. Sem ne seže niti 
ljubezen matere Marije, ne božanstvo dru-
ge Božje osebe. V tej gluhi osamljenosti, na 
robu nebes in pekla je bila dovršena daritev 
Boga - Človeka. Skrivnost velikega petka v 
vsej njegovi kruti realnosti in v vsej veliči-
ni ne bo nihče izmed ljudi doživel tako, kot 
jo je doživel Jezus. Zato ostane veliki petek 
najresnejši dan v letu. Žalost vlada v cerkvi. 
Zvonovi ne zvonijo, ni svete maše, bogoslu-
žno opravilo je drugačno kakor vse druge 
dneve v letu. Bistveni in najgloblji del obre-
dov velikega petka je češčenje križa. Zara-
di Jezusove smrti je križ kristjanom sveto 
znamenje. V veliki ljubezni in hvaležnosti 

do svojega križanega Gospoda na veliki petek poljubimo križ. 
To je veliko znamenje ljubezni, ki ga človek lahko zlorabi. Juda 
Iškarjot je s prav tem znamenjem ljubezni izdal svojega Odre-
šenika. Počastimo Jezusov 
križ s čistim srcem, ki bo 
polno ljubezni do Boga in 
do bližnjega. Vzljubiti križ 
pomeni sprejeti življenje 
tako, kakršnega nam daje 
Bog. Jezus je sprejel pot tr-
pljenja, ker je bila taka Oče-
tova volja. Zakaj je Oče iz-
bral tako pot odrešenja bo 
za nas skrivnost - ne bomo 
razumeli te poti. 



OBREDI VELIKEGA PETKA BODO OB 19. URI. NA VELI-
KI PETEK JE STROGI POST. Kristjani tudi s postom vračamo 
in izkazujemo Jezusu svojo ljubezen. 

Velika sobota
Molk - po prestani orgiji trpljenja in smrti. Molk 

- po razsulu vseh zemeljskih načrtov, ki so jih nosi-
li v srcih tudi apostoli. Molk v pričakovanju nečesa 
velikega, kar zmore samo Bog. Brez bogoslužnega 
opravila - tudi tu molk. Gospod, nauči nas molčati 
v trpljenju. Nauči nas molčati v neuspehih. Gospod, 
nauči nas molčati, ko nas bodo obrekovali in nam 
vzeli dobro ime. Gospod, nauči nas molčati v čaka-
nju. Trpeti, molčati, ljubiti... naj bo odslej ena sama 
velika sobota. Gospod, ti veš dan in uro, ko se tudi 
nam razodene poveličanje. To je dovolj. Sedaj je ko-
nec. Tako so bili prepričani Jezusovi sovražniki. Za 
vsak slučaj, da ne bodo mrtvega Jezusa ukradli iz gro-
ba, so grob zapečatili in postavili stražo. Zapečateni 
grob in stražarji naj bi jim vrnili mirno spanje. Pa se 
prav to ni zgodilo. Vedno glasneje so se širile govori-
ce, da je mrtvi vstal in živi. Tudi njihova nevera in laž, 

da so ga ponoči ukradli apostoli in položili drugam, ne morejo 
živega zadržati v grobu. Kristus je vstal in na veke živi. 

Blagoslov ognja, ki ga 
bomo dobili na domove bo v 
Šenčurju ob 7h zjutraj. Bla-
goslov velikonočnih jedil bo 
na Prebačevem ob 15h, v 
Hrastju ob 16h.

Slovesno bogoslužje velikonočne vigilije začnemo pred cer-
kvijo z blagoslovom ognja. Z njim prižgemo velikonočno svečo, 
ki predstavlja vstalega Jezusa. Kristus je tukaj, poveličan, živ - 
tisti, ki si je pustil prebosti srce. Ta ogenj naj zdaj prižiga ve-
likonočna sveča, ki ne bo več ugasnila. Gorela bo zato, ker ne 
bo Kristus več umrl. On ostaja za vedno z nami. To je bogastvo 
bogoslužja velikonočne vigilije. Ob velikonočni sveči bomo pri-
žigali svoje sveče kot znamenje vere v Vstalega. Iz izničenja se 
rojeva novo življenje - tak je zakon narave, tak je Božji zakon. 
Iz bolečine velikega petka je posijalo velikonočno vstajenje, ki 
prinaša upanje vsem ljudem, do konca časov. Ker je Kristus vstal 
od mrtvih, smemo upati na vstajenje in večno življenje pri Bogu. 

VELIKA NOČ
Je praznik praznikov. Če Kristus ni 

vstal , potem je prazna naša vera. S svo-
jim vstajenjem je Gospod postal vogel-
ni kamen duhovne zgradbe, ki jo je sam 
ustanovil. „Kamen, ki so ga zidarji zavr-
gli, je postal vogelni kamen.“ V nobenem 
drugem imenu ni zveličanja, ker nobeno 
drugo ime pod nebom ni dano človeštvu, 



da bi se v njem zveličalo. V Šenčur-
ju bo zjutraj ob 6h obred vstajenja in 
procesija po običajni poti. V Hrastju 
bosta sveti maši ob 7h in 10h. Nebe-
sa so draga. Za nas jih je s svojo krvjo 
kupil Jezus. Vsak pa mora prispevati 
še svoj delež, da jih doseže. Zato je za 
kristjana tudi srečanje s smrtjo osre-
čujoče, če je živel v veri v Gospodovo 
in naše vstajenje in spoštoval Božje 
zakone. Mnoge človeške vladavine in 
sistemi so propadli. Življenje jih je za-
vrglo, Kristus in njegovo kraljestvo pa 
ostaja, osvaja in zmaguje...

GODOVI IN SVETE MAŠE
MAREC

30
PONEDELJEK

Amadej 19.00 † brat Slavko, Ivan in Anica

31
TOREK 

Benjamin 19.00 † Franc Omers, od sorodnikov

APRIL

1
SREDA

Tomaž 19.00 † Katarina Rozman, od sosedov

2
ČETRTEK

VELIKI ČETRTEK 19.00 † Zmrzlikar in Perčič

3
PETEK

VELIKI PETEK 19.00 Obredi velikega petka

4
SOBOTA

VELIKA SOBOTA 19.00 † Marija Knific in Miloš Briški

5
NEDELJA

VELIKA NOČ - 
GOSPODOVO VSTAJENJE

8.00
10.00

† Marija Ovniček in † Jurčkovi
Po namenu

6
PONEDELJEK

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK

8.00

10.00

† Angela Kadivec, 30. dan
† Daša Primc, Jože Vehovar

7
TOREK 

Herman 19.00 † Franc, Nežka, Tončka Vidic

8
SREDA

Dionizij 19.00 † Ivanka Kralj

9
ČETRTEK

Maksim 19.00 † Alojz Močnik, obl.

10
PETEK

Domen 19.00 † Nežka, barbara Luzar

11
SOBOTA

Stanislav 19.00 † Rudolf Lipovšek, Slavko



12
NEDELJA

2. VELIKONOČNA 
NEDELJA - NEDELJA 
BOŽJEGA USMILJENJA

8.00

10.00

† Pirčev Vinko

† župnik Miloš Briški

13
PONEDELJEK

Ida 19.00 † Katarina Rozman, od sosedov

14
TOREK 

Lambert 19.00 † Marjan, Angela Metod

15
SREDA

Helena 8.00 † Janez Grgič

16
ČETRTEK

Bernardka Lurška 8.00 Za duše v vicah

17
PETEK

Robert 19.00 † Jernej Dolinar

18
SOBOTA

Evzebij 8.00 Za duhovnike in nove duhovne 
poklice

19
NEDELJA

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA

8.00
10.00

† starši in nečakinja Hrestak
† Jože Erzar, obl.

Na veliki petek bomo za-
čeli devetdnevnico pred pra-
znikom Božjega usmiljenja, 
ki ga praznujemo na Belo 
nedeljo. Z zaupanjem se pri-
poročamo Božjemu usmilje-
nju, saj smo ga vsi potrebni.


