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ŽUPNIJSKA PISARNA
PONEDELJEK, SREDA, ČETRTEK: 17:00-18:30 
TOREK: 8:30-10:00 • PETEK:15:30-17:00 • NEDELJA: DOPOLDAN
PISARNA JE ODPRTA TUDI VSAK DAN TAKOJ PO MAŠI.  
V NUJNIH PRIMERIH SE OGLASITE V ŽUPNIŠČU.

SVETE MAŠE
DELAVNIKI: 7:30, 19:00 • NEDELJA: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30 IN 19:00
DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00

5. POSTNA NEDELJA

»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame 
veruje, bo živel, tudi če umre.«  (Jn 11,25)

»Lazar pridi ven!« Ta klic je namenjen nam 
vsem, da stopimo ven iz grobov navideznih 
vrednot, posvetne obremenjenosti in zaprtosti, 
iz smrti v vstajenjsko življenje.

Jezus sočustvuje z Marto in Marijo, Božji Sin 
je blizu človeku. Vidi solze žalujočih in razume 
našo bolečino, v naše življenje prinaša upanje 
in odrešenje. Čudež Lazarjeve obuditve utrjuje 
vero učencev. Po veri Vanj bomo rešeni, ker je 
On vstajenje in življenje.

Ponedeljek 7. 4., Janez Krstnik de la Salle, duhovnik, 
  red.ustanovitelj
7.30 ++ Franc in Marija GRBEC
19.00 + Zofija KRAVANJA-MASK

Torek 8. 4., Maksim in Timotej, mučenec
7.30 + Janez ŠTRUKELJ 
19.00 + Jože ŠKANDER
  za zdravje

Sreda 9. 4., Maksim Aleksandrijski, škof
7.30  
19.00 + Marija LAPAJNE
 + Štefanija GÖTZ-PETERLIN
 + Miloš KADUNC, 8. dan

Četrtek 10. 4., Domnij (Domen), škof, mučenec
7.30  
19.00 + Minka JAN, obl.
  v dober namen

Petek 11. 4., Stanislav, škof, mučenec
7.30  
19.00 + Jože MIRTIČ
 + Viktor ZAKRAJŠEK, obl.
 
Sobota 12. 4., Zenon Veronski, škof
7.30  
19.00 ++ Anton in Terezija SELIŠKAR
 ++ družina PIŠLJAR

Nedelja 13. 4., 6. POSTNA, CVETNA NEDELJA
6.30 + Vida SKOČIR
8.30  za župljane
 ++ Stanislav TOME ter starša Barbara in Blaž 
BEJUK
 ++ Jože in Gizela GRUŠKOVNJAK
10.00 ++ družina BOGATAJ
 + Stanislav BRAS
11.00  maša v Domu starejših
11.30 + Gabrijela BERGANT
 ++ družine ČERMELJ, BABIČ in MAVRIČ
19.00 ++ Tomaž ZIDANŠEK in starši

SVETE MAŠE OD 7.4. DO 13.4.

PRETEKLI DOGODKI V ŽUPNIJI

Krsti
Lorena Draguljić

Pokojni
+ Ivan Štrukelj
+Ema Dolinar
+Miloš Kadunc
+Gabrijela Ratajec

Spomnimo se jih v molitvi!

torek, 15. april

SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV

V torek, 15. aprila, ob 19.00 bo v dvorani nove cerkve 
srečanje za starše letošnjih birmancev. Udeležba je zelo 
zaželena.

VEROUK V VELIKEM TEDNU

Na veliki teden bo verouk še v ponedeljek, torek in 
sredo, v četrtek pa odpade. Po praznikih pa ponovno 
začenjamo z veroukom v torek, 22. aprila.



nedelja, 20. april

VELIKA NOČ

Bogoslužje velike noči se bo začelo ob 
7.30 uri z VSTAJENJSKO PROCESIJO. 
Velikonočna procesija pomeni zmago 
življenja nad smrtjo. Po procesiji bo 
slovesna sv. maša. Sv. maše bodo še ob 
10.00, 11.30 in zvečer ob 19.00.

sobota, 19. april

VELIKA SOBOTA

Velika sobota je dan upanja, ko 
stvarstvo obmolkne v pričakovanju 
zarje novega dne, ko se bo razkrila 
napoved praznega groba. 

Urnik tega dne:

• Ob 7.00 uri bo blagoslov velikonočnega ognja.
• Ob 8.00 uri bomo izpostavili Najsvetejše v božjem 

grobu.
• Od 12.00 do 18.00 ure bodo blagoslovi jedil.

• Ob 19.00 uri se bo začela velikonočna vigilija.

Uvodni del predstavlja slavje luči, ki je simbol vstalega 
Kristusa

Sledi bogato besedno bogoslužje, nato pa krstno 
bogoslužje s podelitvijo zakramentov katehumenom 
ter evharistično bogoslužje.

petek, 18. april

VELIKI PETEK

Na ta dan se spominjamo največjega 
dejanja ljubezni v zgodovini, odrešenjske 
smrti Jezusa Kristusa. Obredi in molitve 
bodo po naslednjem redu:

• Ob 15.00 uri bo križev pot za odrasle.
• Ob 17.00 uri bo bogoslužje velikega petka za otroke.
• Ob 19.00 uri bo bogoslužje velikega petka za vse.

V znamenje spokornosti je ta dan strogi post.

Tekaški križev pot

tudi letos bo na veliki petek potekal tekaški križev pot od 
Dravelj do Brezij. Vse, ki se nam nameravate pridružiti, 
prosimo, da svojo udeležbo sporočite na e-naslov 
kri-zev.pot@gmail.com. Ne pozabite nam navesti na 
kateri postaji se nam boste pridružili. Kakšno zanimivo 
informacijo dobite tudi na TEKAŠKI KRIŽEV POT 
FACEBOOK. Vrstni red postaj si lahko vzamete na 
mizici za tisk v cerkvi.

   Monika Cvirn

četrtek, 17. april

VELIKI ČETRTEK

V svetem obredu zadnje večerje nam je 
Gospod podelil dar največje ljubezni, 
podelil nam je samega sebe v razlomljenem 
kruhu Evharistije. Maše in molitve na ta 
dan bodo po naslednjem redu: ob 17.00 uri 
bo sv. maša za otroke, sodelujejo pa tudi 
družine letošnjih prvoobhajancev.

nedelja, 13. april

CVETNA NEDELJA

V nedeljo, 13. aprila, bo cvetna nedelja. 
Pri mašah bomo blagoslovili butarice. 
Pri 10. maši bo blagoslov zunaj na 
Rokovem trgu. Prosimo vas, da pred 
mašo ne odhajate v cerkev, ampak 
počakate na trgu. Po blagoslovu bomo v procesiji odšli 
v cerkev.

sobota, 12. april

IZDELOVANJE BUTARIC

V soboto, 12. aprila, od 10.00 do 12.00, bo v dvorani 
nove cerkve potekalo izdelovanje butaric. Prinesite 
vrtne škarje in po želji dodatke za butarico, dobrodošlo 
pa bo tudi vsakovrstno zelenje.

SPOVEDOVANJE

V tednu od 7. do 10. aprila bomo pri verouku 
spovedovali otroke. V petek, 11. aprila, je spovedni 
dan. Takrat bomo duhovniki v cerkvi na razpolago za 
spoved od 8.00 do 19.30 ure.

Ob 19.00 uri bo slovesna sv. maša s prejemom 
obhajila pod obema podobama. Po maši sledi prenos 
Najsvetejšega v ječo, odkrivanje oltarja, večernice 
velikega četrtka in tiha molitev do 21.00 ure. Od 21.00 
do 24 00 bo molitev skupin pred »ječo«: 

ob 21.00 Karitas, ŽPS in sodelavci,
ob 22.00 zakonci,
ob 23.00 mladina.


