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VELIKA NOČ 

V KRISTUSOVEM VSTAJENJU 
dobiva smisel zgodovina vsakogar izmed nas; 

dobiva smisel vsa človeška zgodovina;  
dobivajo odgovor vsa vprašanja, ki nas mučijo  

in si sami nikdar ne bomo mogli odgovoriti nanje. 
Kristusov in naš veliki petek se dopolnjujeta v 

VELIKI NOČI. 

 

Celjski bratje kapucini 
Vam želimo doživeto in globoko obhajanje  

velikonočne skrivnosti 
Kristusovega in našega vstajenja! 

 

V življenju ni nič lepšega kot to, da te preseneti Kristus 
in se ti pridruži na tvoji poti življenja.  
Nič ni lepšega kot to, da ga poznam  

in, da drugim sporočim o prijateljstvu z Njim.  
Benedikt XVI 

ALELUJA, ALELUJA 

Gospod je zares vstal in živi! 

Ob Jezusu na poti Velikonočnega Tridnevja  
doživimo Njegovo predanost Očetu in ljubezen do vsakega človeka.  

Čeprav sile zla divjajo okoli Njega,  
ostaja v zaupanju v Očeta in v pozornosti do vsakega.  

Srečanje z Vstalim naj za vedno spremni vaše življenje.  

Naj Vam radost in svetloba Velikonočnega jutra prineseta Kristusovo bližino,  
ki osvobaja in nosi upanje. 

Sestre Fmm iz Celja 

Velikonočno voščilo slovenskih škofov 2013 

Drage sestre in bratje! 

Velika noč kot praznik Jezusoveg-a vstajenja je naš osrednji praznik. Prva 
krščanska 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 
doživljajo preizkušnje in nesreče, izgube in stiske. Naj nas vstali Gospod 
Jezus napolni z mirom in pogumom. 

Blagoslovljene in vedre velikonočne praznike! 

slovenski škofje 

VELIKONOČNA OSMINA 

Velika noč ni praznik, s katerim bi 'opravili' kar v enem dnevu, tako bogato 
vsebino ima, da ga razširimo še na naslednje dni. Pravzaprav bodo vsa naša 
praznovanja in vse naše življenje nosilo pečat velikonočnega dogodka. Naj nas 
srečanje z vstalim Kristusom v tem dnem utrdi v tem velikonočnem 
razpoloženju. 

VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Svete maše bodo v župnijski cerkvi ob 8h, 930 in 18h, v Tremerjih ob 1030 in na 
svetem Milkavžu ob 16h. 

PRVI PETEK  

V tem tednu sta prvi petek in sobota v mesecu. Če imate v družini bolnika ali 
ostarelega, ki bi želel, da ga mesečno obiskuje duhovnik in mu prinese 
obhajilo, prosimo to sporočite. 

POROČNI JUBILEJI 

Poročne jubileje – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke 
bomo v naši župniji obhajali na belo nedeljo, 7. aprila, pri maši ob 930.  
Vse jubilante, ki letos praznujete eno od omenjenih obletnic, lepo vabimo k 
naši skupni slovesnosti. Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. 

ZAHVALA 

Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli pomagali v pripravah in poteku obredov 
Velikega tedna in Velike noči: vsem ki ste poskrbeli za čiščenje  in okrasitev 
cerkva, bralcem, pevcem, organistom, pomočnikom, ministrantom, skavtom. 
Prav tako Bog povrni za vse darove samostanu.  

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE  

Hvala vsem, ki ste v marcu skrbeli za lepoto naših cerkva. V aprilu je za 
župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

Poglejte vendar! 
Bog je ponovno odkotalil kamen. 

Pohitite iz grobov vaše brezupnosti. 
Odprite se iz vašega žalovanja. 
Tam, kjer je vsemu videti konec 

– v grobu – se začne novo! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 31. marec 

VELIKA NOČ 

Gvido, opat 

  700   vstajenjska procesija in vstajenjska  maša 
     †† starši Štefanija in Anton ter brat Toni Založnik 

   930   za župljane in dobrotnike 
1800  † Stanislava Kunej 
1030   Trem.: † Veronika Sajovic 

PONEDELJEK, 1. april 

Ponedeljek v velikonočni 
osmini 

Tomaž, misijonar, mučenec 

   800   †† Marjan Jazbec, starši Pustinek in Jazbec 
  930   † Justina Kragolnik 
1800  † Stanislava Bezovšek (gr. 1) 

1030   Tremerje: †† mama Marta, brat Ferdo 
                              in iz družine Strnad - Potočnik 
1600   Miklavž: †† Jerko in Ivanka Železnik 

TOREK, 2. april 
Frančišek Paolski, red. 

   800   †† Miha in Vida Šolinc ter Justina Korošec 
   800   na čast sv. Jožefu po namenu 
1800   † Stanislava Bezovšek (gr. 2) 

SREDA, 3. april 
Rihard, škof 

    800    † Franc Smode 
   800    † Stanislava Bezovšek (gr. 3) 
1800  † Gusti Kaučič 

ČETRTEK, 4. april 
Izidor, škof, c. uč. 

    800    † Stanislava Bezovšek (gr. 4) 
1800    †† iz družine Kovač in Jošt 

PETEK, 5. april 
Vincencij Ferrer, duhovnik 

    800    † Stanislava Bezovšek (gr. 5) 
1800    † mamo Nahtigal 

SOBOTA, 6. april 
Irenej, škof, muč. 

  800   †† Kragolnik in Jezernik 
  800    † Stanislava Bezovšek (gr. 6) 
1800 za žive in †† iz družine Budja in Centrih 

NEDELJA, 7. april 

2. velikonočna, bela nedelja, 
nedelja Božjega usmiljenja 

    800   † Franci Hajnšek 

   930   † Toni Slamnik 
1800   po namenu 

1030   Trem.: †† starši, brat, sestra in Albina 
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