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VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
“Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob?“ so se spraševale žene, ko so hotele
tisti „prvi dan tedna“ navsezgodaj k Jezusovem grobu. Toda presenečenje! Kamen je
bil odvaljen, pečati odtrgani, stražarji so se razbežali. Grob je bi prazen in mladenič
v belem oblačilu je rekel: Ne čudite se! Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Ni ga
tukaj. Vstal je, kakor je rekel. Poglejte kraj, kamor so ga položili (prim. Mr, 16,6).
To je novica, ki jo Cerkev oznanja že 2000 let in jo obhaja z največjo slovesnostjo. To je resnica, ki daje vsebino naši veri in življenju. To je govorica odvaljenega
kamna, odtrganih pečatov in praznega groba. Vstal je in živi!
Če se ozremo v sedanjost, lahko opazimo veliko kamnov, za katerimi je pokopano
vsako upanje. Večkrat znamo na mnogo načinov zavaliti kamen in ga zapečatiti z
izjavo: Ne gre več! Ne morem več! Nič se ne da narediti! Ni rešitve. Ni mogoče
pozabiti! Ne morem odpustiti! ... To so kamni razočaranja, obupa, krivic, so tudi
kamni sovraštva, nasilja, vojne, krvi. Kako veliki in težki so kamni brezbrižnosti,
sodobnega liberalizma, naveličanosti, nevere... Kdo nam bo odvalil te kamne?
Velika noč nam pove: kjer človek ne more več, kjer ni več upanja, kjer odpove vsa
človekova modrost, tam se razodene Božja moč. Kristus je z vstajenjem odvalil vse
kamne, naj so bili še tako veliki in težki. Vstal je. On nas vodi iz smrti v življenje,
iz obupa v upanje, iz teme v luč, iz niča v polnost resnice. Opravičeno pojemo: „Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!“ To velikonočno veselje naj odmeva
v Cerkvi na Slovenskem, v našem osebnem, družinskem in občestvenem življenju.
To veselje naj pričuje, da smo kristjani, ne le za veliko noč, marveč velikonočni
kristjani vedno in povsod.
Vsem sobratom duhovnikom in redovnikom ter vernikom, posebej vsem bolnikom
in trpečim želimo blagoslovljene velikonočne praznike.
Vaši škofje
Voščilu naših škofov se pridružujeva tudi g. župnik Urban in g. kanonik Vinko.

VELIKONOČNA SPOVED
Spovedovanje v velikem tednu bo v farni cerkvi:v četrtek, 20., petek, 21. in
soboto, 22. marca: od 17. do 19. ure.
OBHAJILO BOLNIKOV po domovih bo v sredo, 19. marca, dopoldan.
JUTRANJA SVETA MAŠA ob nedeljah in praznikih bo od velike noči do
1. novembra ob 7.00, ob sobotah pa tako kot druge dneve zvečer ob 19. uri.
PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA sicer praznujemo 25. marca,
ker pa je letos ta dan še v velikonočni osmini, bomo praznik liturgično praznovali v ponedeljek, 31. marca.
PRAZNOVANJE MATERINSKEGA DNE NA OLŠEVKU bo v nedeljo,
30. marca, ob 15. uri v cerkvi svetega nadangela Mihaela. Vsi lepo vabljeni,
da ob pesmi in besedi praznujemo dan materinstva.

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE

Veliki teden je v rimski liturgiji imenovan tudi
“sveti teden” in predstavlja vrhunec bogoslužja celotnega cerkvenega leta. S cvetno nedeljo vstopamo
v razpoložljivost praznovanja največjih skrivnosti
naše vere in izražamo hvaležnost križanemu in
vstalemu Gospodu, ker nas je s svojim trpljenjem,
smrtjo in vstajenjem odrešil. Obrede svetega tridnevja bomo v župnijski cerkvi obhajali vsak dan
ob 19- ih. Ob isti uri bodo obredi tudi v Vogljah
in v Hrastju. Na Olševku pa bodo obredi vsak
dan ob 18.30.

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. 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. Obrede tega dne bomo obhajali izven svete maše, saj tokrat Jezus še
posebej daruje svoje telo in kri na oltarju križa. Popoldan ob 15. uri bomo
molili križev pot. Zvečer ob 19. uri bomo začeli obrede velikega petka. Po
končanih obredih se bo pričelo 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. Vendar se naš pogled ne
ustavlja zgolj pri grobu, saj nas vera vodi naproti vstalemu Gospodu. ob 7.00
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, od 17.30 do 18.30 tiha in osebna molitev, ob 18.30 rožni venec.
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
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 15. uri. Hvala
tudi v njihovem imenu.
VELIKA NOČ je največji krščanski praznik, saj se ta dan spominjamo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Ob 6-ih bomo izpostavili Najsvetejše v
Božjem grobu. Ob 6.30 bomo začeli z vstajensko procesijo. V procesiji gredo
najprej možje in fantje, nato pihalni orkester občine Šenčur, pevci, asistenca
z Najsvetejšim, ter žene in dekleta. Fante iz vseh podtužnic prosimo, da
prinesete svoja bandera, ključarji pa laterne. Po procesiji bo slovesna sveta
maša. Praznična sveta maša bo tudi ob 10. uri. Pri obeh bo ofer ali darovanje
za župnišče. Ob 14. uri bo v farni cerkvi še protipotresna pobožnost s petimi
litanijami Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim.

GODOVI IN SVETE MAŠE
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PONEDELJEK
MAREC
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MAREC
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MAREC
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ČETRTEK
MAREC
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PETEK

MAREC
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SOBOTA

PATRIK
škof

CIRIL
19.00 †starši in sinovi Pajer
JERUZALEMSKI
†Igor in Marija Oblak
škof in cerk. uč.
19.00 †Jožef Pintar
JOŽEF
†Martin in Antonija Kadivec
Jezusov rednik
VELIKI
ČETRTEK
VELIKI
PETEK
VELIKA
SOBOTA

MAREC
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VELIKA NOČ

NEDELJA
MAREC
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PONEDELJEK
MAREC
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TOREK
MAREC
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SREDA
MAREC

27

ČETRTEK
MAREC

28
PETEK

MEREC

29

SOBOTA
MAREC

30

NEDELJA

19.00 †Jožef in starši Žagar
†Damijan Novak

19.00 †starši in brat Franc Rakovec
†Jernej Pilar, obl.
15.00 križev pot
19.00 obredi velikega petka
19.00 v zahvalo
†starši in brat Janez Jeraj
6.30 za farane
za zdravje
10.00 †Janez in Marija Erzar

VELIKONOČNI 7.00 †Marija in Janez Sajevic
PONEDELJEK 10.00 †Lada Umnik
Gospodovo
oznanjenje

19.00 †Marijan Mesec
†Anton in Marija Rožman

LARISA
KRIMSKA
mučenka

19.00 †kanonik Franc Vidic
†Jože in Jerca Sajevic

GELAZIJ
škof

19.00 †starši Snedic in sestra Marija Prapertnik
†Lojze Rogelj in Franc Zmrzlikar, obl.

VOJAN
(BOJAN)
knez

19.00 †Franci Baligač
†Angela Štirn, obl.

BERTOLD
redovni
ustanovitelj
BELA
NEDELJA

(nedelja Božjega
usmiljenja)

19.00 †Brigita Jereb, obl.
†Anton Kimovec
7.00 za farane
10.00 †Vinko Pušavec

Izdal: Župnijski urad Šenčur, odgovarja Urban Kokalj, župnijski upravitelj, tel.: 04/251-10-29, GSM: 051 689 683, e-mail: urban.kokalj@rkc.si
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