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MOLITEV KRIŽEVEGA POTA

V postnem času, ki smo ga začeli s pepelnično sredo, kristjani premišljujemo o
pomenu Jezusovega trpljenja. Opora v hoji za trpečim Gospodom je lahko ljudska
pobožnost križevega pota. Postaje ali upodobitve križevega pota, ki se nahajajo v
skoraj vsaki cerkvi in kapeli, so sestavni del bogoslužnega prostora. Obstajajo pa
tudi postaje in kapelice križevega pota v naravnem okolju. Legenda pripoveduje,
da je Božja mati Marija pogosto prehodila pot trpljenja svojega sina. Marija naj bila
torej začetnica pobožnosti križevega pota.
Križev pot običajno molimo v postnem času ob petkih, ko se spominjamo Jezusove smrti na križu, v Sloveniji pa je navada, da ga verniki molimo tudi ob nedeljah.
Križev pot molimo v cerkvi ali na prostem, ob besedilu lahko tudi premišljujemo
(meditiramo). Ta ljudska pobožnost je priljubljena oblika molitve med številnimi
verniki. Najbolj znana uprizoritev križevega pota pri nas je škofjeloški pasijon.
Molitev križevega pota je razdeljena na štirinajst postaj:
Pilat obsodi Jezusa na smrt.
Jezusu naložijo križ.
Jezus pade prvič pod križem.
Jezus sreča svojo žalostno mater.
Simon pomaga Jezusu nositi križ.
Veronika obriše Jezusu obraz.
Jezus pade drugič pod križem.
Jezus nagovori jeruzalemske žene.
Jezus pade tretjič pod križem.
Jezusa slečejo.
Jezusa pribijejo na križ.
Jezus umrje na križu.
Jezusa snamejo s križa in položijo Mariji v naročje.
Jezusa položijo v grob.
V naši župnijski cerkvi molimo križev pot ob postnih petkih in nedeljah namesto
rožnega venca pol ure pred vsako sveto mašo. Lepo vabljeni!

DEKANIJSKO SREČANJE DRUŽIN

Dekanijsko srečanje družin bo na praznik sv. Jožefa v soboto, 19. marca, v Velesovem. Ob 11- ih bo križev pot, sledila bo sv. maša, ki ji bo predsedoval upokojeni
mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turenšek. Vabljene vse generacije naših družin.

DEKANIJSKO SREČANJE ČLANOV ŽPS

Dekanijsko srečanje ŽPS bo v soboto, 2. aprila, dopoldan v Velesovem. Gost
srečanja bo pater Branko Cestnik.

KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU

V soboto, 26. marca, bo po večerni sveti maši koncert, ki ga pripravlja naš župnijski
pevski zbor svetega Jurija skupaj s pevskim zborom iz župnije Kranj Primskovo.

VEČJA GRADBENA IN OBNOVITVENA DELA

Pri farni cerkvi smo sredi restavratorskih del glavnega oltarja svetega Jurija.
Na steni trona in na vsej arhitekturi oltarja odkrivamo čudovito prvotno poslikavo.
Oltar je bil namreč v svoji 260 letni zgodovini kar štirikrat preslikan oziroma prebarvan, pa tudi arhitekturno nekoliko predelan. Obnovljen oltar bo v največji možni
meri dobil prvotno podobo s svetim Jurijem na konju, ki se je leta 1883 po mnenju
nekaterih posameznikov moral umakniti iz oltarja z razlogom, da konj ne sodi v
oltar. Župnijska kronika poroča, da je bilo tedaj zaradi te nespameti in nerodnosti v
župniji veliko slabe volje. V zadoščenje našim prednikom in v veselje sedanjim in
prihodnjim rodovom se torej naš konjenik sveti Jurij iz zunanje niše nad glavnim
vhodom vrača v naš glavni oltar. Blagoslov obnovljenega oltarja bo na predvečer
praznika farnega žegnanja, torej v soboto, 8. oktobra, pri večerni sveti maši.
Nekaj večjih del načrtujemo tudi pri nekaterih naših podružnicah. Na Olševku
bomo na novo prepleskali notranjost cerkve svetega nadangela Mihaela. Potrebnih bo
tudi precej zidarskih del. Obnovili bomo električno napeljavo in klopi ter pripravili
novo spovednico. V času obnove bodo vse „olševske“ svete maše v Hotemažah v
cerkvi svetega Urha. V Srednji vasi bomo urejali zunanjo fasado na cerkvi svete
Radegunde. V času obnove bodo vse svete maše v cerkvi svete Katarine. V Voklem
bomo pripravili nov kamniti daritveni oltar in ambon. V Vogljah bomo zaključili
z obnovo zunanje fasade na cerkvi svetega Simona in Juda Tadeja. Morda bomo
napravili tudi nova vhodna vrata... Na Prebačevem bomo pri cerkvi svetega križa
zamenjali kritino in zakristijska vhodna vrata. V Hrastju pa bomo povsem obnovili
in izolirali streho župnišča in uredili novo spovednico.
Pred nami je torej precej velikih investicij. Hvala vsem, ki po svojih zmožnostih
velikodušno sodelujete s svojimi darovi, predvsem pa z molitvijo. S pomočjo tovrstnih
oblik sodelovanja vsi skupaj izražamo in gojimo svojo vero, pa tudi čut pripadnosti
in odgovornosti do domače župnije in vseh naših cerkva. Bog vam povrni!

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Eno uro pred večerno sveto mašo v četrtek, 10. marca, bomo pred Najsvetejšim
molili za bolne in preizkušane; v četrtek, 17. marca, bomo molili za našo domovino;
v četrtek, 24. marca, bomo molili za spravo in razumevanje po naših domovih; v
četrtek, 31. marca, pa bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI IN SVETE MAŠE

V župnijski pisarni so uradne ure vsak torek dopoldan od 9- ih do 12- ih in vsak
četrtek popoldan od 15- ih do 17- ih. Vse večerne sv. maše bodo odslej ob 19- ih.
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PERPETUA
IN FELICITA
mučenki

19.00 †Ciril Vehovec, 30. dan; †Jernej Vehovec
†Marija, obl. in Filip Vesel
†Janez Perič

JANEZ
OD BOGA
redovni ust.

19.00 †Ivan Paušer, 30. dan
†starši Žepič in sestra Anica
†Lucija in Franc Vidmar

FRANČIŠKA
RIMSKA
redovnica

19.00 †Luka Kordež
†Franc Zupan, obl.
†Neža in Jože Pikš, obl.

MAKARIJ
škof

19.00 †Štefanija Mohar, 30. dan
†starši, brata in sestri Novak
†Manca Mubi, obl.

BENEDIKT
škof

19.00 †Florijan Jagodic, 30. dan
†Benedikt Pestotnik, obl.
za zdravje

INOCENC I.
papež

19.00 †Franc Grilc
†Jože in starši Grilc

2. POSTNA
NEDELJA
PAVLINA
redovnica
PLACID
redovnik

8.00
8.00
10.00
19.00
19.00

za farane
v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov (OLŠEVEK)
†Peter, obl. in Tončka Gašperlin
†Mihael, obl. in Marija Ovnik; †Matevž Kremžar
†Marija Snedic, 30. dan
†Bernarda Ažman
†Marija Sitar, obl.

19.00 †Marija Arnež
†Valentin in Antonija Okorn
v zahvalo za Božje varstvo

HILARIJ
IN TACIJAN
mučenca

19.00 †Mihael Škerjanc, 30. dan
†Marko Jerič
†Janez Kern - iz Velesovega

PATRIK
škof

19.00 †Francka Porovne, obl.
†starši Sajovec in Bogataj
†Vinko in Ivana Zor, obl.

19.00 †Jože in Jerca Sajevic
CIRIL
†Jože Turk
JERUZALEMSKI
†Jože in starši Sitar
škof in cerk. uč.
JOŽEF
Jezusov
rednik
3. POSTNA
NEDELJA

8.00 †Jože Osojnik
19.00 †Jože Žnidar
†Janez in Francka Rebernik ter Jože Bergant
8.00 za farane
8.00 †duhovnik Janez in sestra Anica Vilfan (OLŠEVEK)
10.00 †Jožef Sodnik; v zahvalo
19.00 †Jernej in Milka Pilar
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HUGOLIN
eremit

19.00 †Ladislava Umnik, obl.
†starši, bratje in sestre Luskovec
za Božji blagoslov v družinah

LEA
spokornica

19.00 †Marija Novak, obl.
†stari starši Pavlič, obl.
†Franc Traven

REBEKA
redovnica

19.00 †Jakob Ajdovec, obl.
†Ivan in vsi rajni iz družine Pajer
†Milka Žerovnik

OSKAR
škof in
mučenec

19.00 †Francka in Pavla Sušnik
†Nada Arnež, obl.
†Franc Markuta

GOSPODOVO 8.00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
OZNANJENJE 19.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v družini
za zdravje, razumevanje in Božji blagoslov v družini
DEVICI MARIJI
EVGENIJA
mučenka
4. POSTNA
NEDELJA
BOJAN
knez
BERTOLD
redovni
ustanovitelj
AMADEJ
vojvoda
BENJAMIN
diakon in
mučenec

19.00 †Nejc Hribar
†Ludvik in Gabrijela Ulčar
8.00 za farane; 8.00 †Peter Balantič (OLŠEVEK)
10.00 †starši Janez in Marija ter brat Kazimir Mohar
za Božji blagoslov in Marijino varstvo
19.00 †Lovro in Jožefa Sodnik, obl.
19.00 †Goran Grgorinić
†Marija Žerovnik
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
19.00 †Pavla Prestor, obl.
†Ivana Filipič
†Urša Okorn
19.00 †Ivan in Helena Rakonič, obl.
†Ivan, Kristina in Marjan Zarnik
za Božji blagoslov v družini
19.00 †Luka Kordež, obl.
†Vinko in Anica Pušavec ter stari starši Zorman
†Nace in vsi rajni iz družine Murko

TOMAŽ
TOLENTINSKI
mučenec

19.00 †Ana, obl. in Jože Kepic ter sestra Marinka Potočnik
†Marija Dermastja in starši Gačnik
†Alojzij, obl. in Mirko Štern ter starši Flajs

FRANČIŠEK
PAOLSKI
redovni ust.

19.00 †Alojz Pavlinič, obl.
†Stanislava Delovec
†Angela Brolih
8.00 za farane; 8.00 †Franci Čebulj, obl. (OLŠEVEK)
10.00 †Gabrijela Jugovic
19.00 †Marija Vreček
†Viktor Zaplotnik

5. POSTNA TIHA
NEDELJA
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