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Cvetna nedelja
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom (Flp 2,6-11)
Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom,
ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben
ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal
pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu
podélil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako
koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je
Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.
VELIKI TEDEN
V veliki teden je zaobjeto bistvo naše vere. Napolnjen je z veliko simbolike ter
bogat v sporočilnosti. Zato je prav, da ga približamo
že majhnim otrokom. Vabljeni na ogled prispevkov,
kjer je predstavljeno, kako
lahko otrokom približamo
sporočilo posameznega dne.
S CVETNO NEDELJO vstopamo
v veliki teden. Na ta dan se
spominjamo
Jezusovega prihoda v Jeruzalem. Ko je prijezdil v mesto na
osličku, so mu številni ljudje pritekli naproti in ga sprejeli kot kralja: pred njim
so razgrinjali svoje plašče, mahali s palmovimi vejami in vzklikali: „Hozana“. V
spomin na ta dogodek prinašamo v cerkev zelenje (oljčne vejice, butarice), ki jih
duhovnik blagoslovi. Po starem izročilu to blagoslovljeno zelenje naš dom
obvaruje vsega hudega.
Jezus je v Jeruzalem prišel skupaj s svojimi učenci, da bi tu obhajal praznik
pashe. A njegove prihoda niso bili vsi veseli. Veliki duhovniki so bili na Jezusa
jezni in zato skušali najti razlog, da bi ga lahko umorili.
Na VELIKI ČETRTEK se začenja velikonočno tridnevje. Ta dan se pominjamo
Jezusove zadnje večerje, pri kateri je ustanovil zakrament svete evharistije ter
mašniškega posvečenja, učencem pa dal tudi zapoved ljubezni. V nekaterih
cerkvah v obrede tega dne vključijo še umivanje nog: v spomin, ko je Jezus umil
noge apostolom, s čimer je pokazal, da je služabnik ljudem. Na ta dan po cerkvah

po slavi utihnejo zvonovi in orgle. Po zadnji večerji je Jezus s svojimi učenci
odšel v vrt Getsemani, kjer je bil izdan s pomočjo Judovega poljuba. Vojaki so ga
odpeljali v ječo, kjer je čakal na obsodbo in križanje. Zato se tudi obredi tega dne
v cerkvi zaključijo z molitvijo.
VELIKI PETEK je dan, ko velja strogi post. Ta
dan se spominjamo Jezusovega trpljenja in
smrti. To je edini dan v letu, ko se ne obhaja
svete maše, temveč poteka le besedno
bogoslužje, med katerim večji del zavzemajo
slovesne prošnje ter čaščenje križa. Zakaj se ta
dan sploh imenuje veliki in ne na primer žalostni
petek? Po eni razlagi se veliki petek imenuje
zato, ker brez trpljenja ne bi bilo vstajenja.
Druga razlaga pa izhaja iz starih časov, ko je
beseda „veliki“ pomenila svet, predan. Tudi
Sveto pismo so označevali z besedo „Velika“ knjiga. Po tej razlagi beseda „veliki“
nadomešča besedo „sveti“.
Na VELIKO SOBOTO se spominjamo, da je Jezus ležal mrtev v grobu. Zato čez
dan v cerkvah potekajo molitve ob božjem grobu ter več blagoslovov: zjutraj
ognja, čez dan blagoslov velikonočnih jedil. Zvečer po cerkvah poteka t.i.
Velikonočna vigilija, najslovesnejša maša v celem letu, ko se že veselimo
vstajenja. Pomembni deli so slavje luči, ki simbolizira vstalega Kristusa, vesela
aleluja (hvalnica) ter blagoslov (krstne) vode z obnovitvijo krstnih obljub.
VELIKA NOČ je najpomembnejši krščanski praznik. Datum praznika je določen
glede na lunin koledar: vedno na prvo nedeljo po prvi spomladanski luni. Tako
lahko veliko noč praznujemo kadarkoli med 22. marcem in 25. aprilom. Na ta
dan se kristjani veselimo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Jezus je premagal
smrt, s tem pa tudi nam prinesel upanje, da se bomo lahko, ko se bo končala pot
našega življenja, tudi mi veselili življenja v večnosti.
VELIKONOČNO TRIDNEVJE
VELIKI ČETRTEK, 18. april: SPOMIN JEZUSOVE
ZADNJE VEČERJE
Ob 9. uri se vsi duhovniki udeležimo
škofove krizmene maše v stolnici, ki jo
daruje škof z vsemi duhovniki škofije.
Vabljeni tudi vsi verniki.
Ob 18. uri SPOMIN ZADNJE
VEČERJE v naši cerkvi – slovesna
maša z obredom umivanja nog.

Prvoobhajanci bodo kot znamenje ehvaristije prejeli hlebček kruha.
Po obredu bo molitvena ura: Jezus na Oljski gori.
VELIKI PETEK, 19. april: GOSPODOVO TRPLJENJE IN SMRT
ob 18. uri OPRAVILO V ČAST GOSPODOVEMU TRPLJENJU
Ta dan je STROGI POST.
Nabirka velikega petka je za Cerkev v Sveti deželi in jo toplo priporočamo.
VELIKA SOBOTA, 20. april:
- ob 6. uri blagoslov ognja
- blagoslov jedil:
- v župnijski cerkvi sv. Cecilije ob 10. , 15. in 16. uri;
- na kmetiji Zaveršek (Pušnik) v Zagradu ob 10. uri;
- pri Habjanovi kapeli v Zagradu ob 10.30;
- pri Soržovi kapeli na Polulah ob 11. uri (dostop tudi iz Japljeve ulice);
- pri Pavlinovem križu v Košnici ob 11.30;
- pri Božičevi kapeli na Polulah ob 12. uri;
- pri Kragolnikovi kapeli v Košnici ob 12.30;
- pri Zakeljškovi kapeli na Anskem vrhu ob 13. uri;
- v cerkvi sv. Miklavža ob 14. uri;
- pri Budinovi kapeli v Liscah ob 14.30;
- v cerkvi v Tremerjah ob 15. uri.
Ves dan bo tudi priložnost za sveto spoved.
VELIKA NOČ
VIGILIJA, velika sobota, 20. april zvečer:
- ob 19. uri: OBREDI velikonočne vigilije se
začno zunaj cerkve z blagoslovom ognja.

Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. Spodbuda za postni čas
Zadnji, Veliki teden si vzemimo več časa za tišino – torej teden tišine. Če umaknemo hrup od
svojih ušes, bo srce lažje zaslišalo Božji glas. Naj nam bodo v vzpodbudo besede svetega
Vincencija, ki je rekel: »Utihnejo naj besede, spregovorijo naj dela.«
OTROCI: Ta teden se odpovej televiziji in računalniškim igricam.
MLADI: Teden brez dolgega »chetanja« in drugih aktivnosti na telefonu in brez objav. Udeleži
se vsaj enega obreda velikega tedna.
ODRASLI: Teden brez radia na poti v službo, v tišini moli rožni venec in premišljuj o Jezusovih
zadnjih dneh. Namesto elektronskega razvedrila beri dobro knjigo.
STAREJŠI: Preživi uro dopoldne brez radija in v tišini zmoli rožni venec ter premišljuj o Jezusovi
daritvi.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI

PONEDELJEK, 15. april
Helena, kneginja

800 †† Štefanija in Anton Založnik,
Štefanija Vaupotič in Tonči Založnik
00
8 za žive in †† župljane in dobrotnike
930 † Anton Pirtovšek
1800 † Helena Žibret
1100 Tremerje: † Vera Sajovic (obl.)
800 † Majda Kink (8. dan)
1800 † Frančiška Gorišek

TOREK, 16. april
Bernarda Lurška, devica

800 v zahvalo Bogu za 70 let
1800 † Sonja Lepin

NEDELJA, 14. april
Cvetna nedelja
Lidvina, devica

SREDA, 17. april
800 †† iz družine Dremšak in Požin
Simon Barsabejski, škof, muč. 1800 †† Urška in sorodniki Vengušt
ČETRTEK, 18. april
Veliki četrtek

1800 † Anica Gnus
1800 † Majda Kink

VELIKA NOČ, PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA, 21. april
ob 7. uri: VSTAJENJSKA SLOVESNOST: vstajenje in procesija, nato slovesna
sveta maša.

PETEK, 19. april
++ Veliki petek

800 Križev pot
1800 Obredi velikega tedna

SOBOTA, 20. april
Velika sobota

1900 † Marija Vrenko

Srečanje za starše birmancev bo v ponedeljek, 15. aprila ob 19. uri.

NEDELJA, 21. april

Poročne jubileje: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke
bomo v naši župniji obhajali na belo nedeljo, 28. aprila, pri
maši ob 9.30. Vse jubilante, ki letos praznujete eno od
omenjenih obletnic, lepo vabimo k naši skupni
slovesnosti.

VELIKA NOČ
Anzelm, škof, cerkveni učitelj

700 vstajenjska procesija in nato sveta maša
†† iz družine Kač
†† iz družine Ljubek in Narat
za žive in †† župljane in dobrotnike
930 †† Stane Mori in straši
1800 † Vili Rebov
1100 Tremerje: †† Jože in starši Bezgovšek
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