
Velika noč 2015
št. 7,  29. marec 2015

Vse poje hvalo Kristusu: 

Mogočni kralj je zmagal smrt,

pogazil sile je pekla,

človeštvo rešil suženjstva.

Zaman, čuvaji, stražite, 

odveč sta skala in pečat.

Gospod je zmagoslavno vstal

in poveličan spet živi.

Velikonočnega upanja in veselja 

želita vsem v župniji 

  vaša duhovnika
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Velikonočno voščilo slovenskih škofov

Dragi bratje in sestre!

V času, ko hodimo od groba do groba, z enega vrta ovenelih ven-
cev na drugega, tako pretresljivo zveni beseda angelov ob grobu: »Kaj 
iščete živega med mrtvimi?« (Lk 24, 5). Žal nas vsakdanjik preveč po-
gosto vodi k iskanju med mrtvimi. Hodimo od groba, se vedno globlje 
pogrezamo v obup in vijemo roke v žalovanju nad mrtvimi upi. Velika 
noč pa nas vabi, da od grobov odidemo k bratom in sestram. Bratom 
in sestram moramo sporočiti, da Živega ne moremo iskati med mrtvi-
mi. Da je vstal in živi.

Velikonočni kristjan ne hodi več h grobovom, ampak napoti svoj 
korak k bratom in sestram. S seboj nosi oznanilo vstajenja, oznanilo 
življenja in veselja. »On, ki so ga razpeli na les in umorili, je vstal in 
živi.« Aleluja. Veselimo in radujmo se! Aleluja.

Vam, ki ste zaradi brezobzirnosti in sovražnosti ljudi skupaj s Kri-
stusom zasmehovani, vam, ki ste v svojem trpljenju križani skupaj 
s Kristusom, vam, ki se vam je življenje stemnilo, tako da sonce ne 
daje več svetlobe in je luna otemnela, vam, ki ste pod bremeni in težo 
življenja skupaj s Kristusom položeni v grob, vsem vam želimo, da bi 
v Kristusovem vstajenju doživeli, kako se tistim, ki Boga ljubijo, raz-
maknejo vsa obzorja in se tudi sredi največje teme zasvita zora veliko-
nočnega jutra. Vsem voščimo blagoslovljeno veliko noč.

Vaši škofje
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Novoizbrani člani ŽPS

V ponedeljek, 23. 3., smo se srečali v 
župnišču novo izbrani člani ŽPS na du-
hovni pripravi na veliko noč. 

ŽPS je sestavljen iz članov, ki ste jih 
izvolili po vaseh, in to so sledeči: Matjaž 
Drobež, Tina El Shawish, Franc Grm, 
Andreja Babič, Marija Kastelic, Nada Za-
bukovec, Nina Sernel, Klemen Tomšič, 
Luka Brodnik, Katarina Žnidaršič, Mar-
jan Pajk, Jože Babič, Tone Nučič in Sabi-
na Volek.

Skupine so izbrale naslednje člane: 
Jože Lenarčič, Jolanda Škulj, Tina Ka-
dunc, Jožica Grandovec, Jana Šuštar,  Ur-
ška Janežič in Marija Kramžar.

Po službi pa so člani: Stanko Kostanj-
šek, Vesna Glavič in Lidija Lohkar, ter g. 
Marinko Bilandžić.

Vsi člani boste dobili od g. nadško-
fa posebno imenovanje in upamo, da 
boste res z veseljem sodelovali pri tem 
pomembnem organu v župniji. Že v 
ponedeljek smo izbrali tajnico (Tina El 
Shawish), podtajnika (Jože Babič), zapi-
snike pa bo pisala  Marija Kramžar. Hva-
la vsem, ki ste sprejeli službe, in Bog vas 
pri vsem delu blagoslavljaj.

V pripravi na veliko noč

SVETA SPOVED je skoraj nujni pogoj, 
če želimo pravilno obhajati velikonoč-
ne skrivnosti. Zaradi grehov vsega člo-
veštva je Božji Sin sprejel tako veliko 
trpljenje in smrt na križu. V sveti spo-
vedi pa nas greha rešuje in podeli po 
iskrenem kesanju in trdnem sklepu, 
da se bomo trudili varovati se greha, 
mir in veselje v dušo. 

Priložnost za sveto spoved bo vse tri 

dni velikega tedna zjutraj in zvečer v 
župnijski cerkvi, v ponedeljek bo spo-
vedovanje tudi v Ponikvah, v torek v 
Kompoljah, v sredo pa v Hočevju. Tudi 
na veliki četrtek bo pred sveto mašo 
ob petih od štirih dalje spovedovanje 
do 10 minut pred peto, ko se mora 
duhovnik pripraviti za sveto mašo. 
Zvečer bo spovedovanje do polnoči. 
Na veliki petek bo še možnost za spo-
ved med obredi, na veliko soboto pa 
celo dopoldne, zvečer pa,  ko se vrne 
g. Marinko iz Strug. Kadar koli se lah-
ko tudi osebno dogovorite za spoved z 
duhovnikom. V Ljubljani bodo spove-
dovali na Rakovniku, v stolnici in pri 
frančiškanih cele dneve. 

Bolnike bomo obiskovali po domo-
vih v ponedeljek in torek, kot smo že 
objavili v prejšnjih Oznanilih.
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SVETO 
VELIKONOČNO 

TRIDNEVJE

Vrhunec bogoslužja v celem letu 
je na veliki četrtek, veliki petek 
in na velikonočno vigilijo. Tega 
bogoslužja ne bi smel opustiti 
noben kristjan, če seveda želi 
doživeti veličino in radost od-
rešenja. Šolarji, ki veliki teden 
nimajo več verouka, naj se za-
gotovo udeležijo teh obredov, ki 
so v naši župniji lepo opravljeni, 
seveda pa vabimo vse pevce in 
ministrante k zavzetemu so-
delovanju. Odrasli dajte dober 
zgled mladini, saj je od razume-
vanja velikonočne skrivnosti od-
visna naša večna sreča.

VELIKI ČETRTEK 
Gospodove zadnje 

večerje in izdaje

Večerno bogoslužje velikega četrt-
ka vsebuje vse tisto, kar se bo dogajalo 
tudi naslednje dneve. Jezus je ta dan 
posvetil apostole v duhovnike, zato je 
to dan duhovništva, imel prvo sveto 
mašo, ko je postavil zakrament svete 
evharistije, vse pa izvira iz same velike 
ljubezni, ki jo je pokazal z zgledom, 
ko je umil učencem noge. Tudi nam 
umiva skozi vse naše življenje noge, ko 
nam neprestano odpušča, nas hrani s 
svojim presvetim telesom in nam go-
vori o svoji ljubezni. Ko mi to dejstvo 
sprejmemo, nas ozdravi in smo spo-
sobni živeti v miru z vsemi ljudmi. 

V naši župniji imamo ta dan sveto 
mašo za tiste, ki bi zvečer ne mogli 
priti, tudi ob 17.00. Glavno bogoslužje 
pa je seveda ob 20.00, ko obnavljamo 
vse, kar je Jezus delal ta večer. Ključar-
ji poosebljajo apostole, naši prvoobha-
janci pa so skupaj  s starši spredaj in 
po maši dobijo hlebčke kruha, ki jih 
doma razdelijo med vse člane družine, 
da tako pokažejo, kako veliko ljubezen 
bodo letos prejeli, ko bo prišel Jezus 
pod podobo kruha v njihova srca.

Po sveti maši prenesemo Najsvetej-
še v ječo, kjer bedimo in molimo do 
polnoči. Hvala Bogu, v župniji je še ve-
dno toliko dobrih in vernih ljudi, da 
lepo opravimo to molitev. Nekateri 
ostanete po maši, drugi se vrnete. Vse 
vabimo, da ne bi preslišali Jezusovega 
opomina: »Niste mogli eno uro čuti z 
menoj!« (Mt 26, 40)  
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VELIKI PETEK 
GOSPODOVEGA 

TRPLJENJA

Angeli so odhiteli, 
kelihe s seboj so vzeli
za Kristusovo rešnjo kri.

Ko so na Golgoto dospeli,
prebridko vsi so zaihteli:
Gospod na križu razpet visi.

Za nas so angeli skrbeli,
za nas so rešnjo kri oteli,
da Jezus z njo nas napoji.

»Sem na križ ozri se gori
in zaupno mi govori
o vsem, kar dušo ti teži …«

Dan Gospodovega trpljenja in 
smrti verni preživimo v postu in 
mislimo nanj, ki je zaradi nas pre-
stajal to strašno trpljenje. Zvečer se 
udeležimo spomina na njegovo tr-
pljenje in smrt in ga hvaležno prej-
memo v svetem obhajilu, nato pa 
ga prenesemo v Božji grob, kjer ga 
bomo celo veliko soboto častili in 
se mu zahvaljevali za odrešenje.

Že ob 15. uri njegove smrti se 
zberemo nekateri v cerkvi k moli-
tvi, ob 17.00 je križev pot in obha-
jilo za tiste, ki bi se zvečer ob 19.00 
ne mogli udeležiti pretresljivih 
obredov.

VELIKA SOBOTA 
Gospodovega počitka v 

Božjem grobu in priprave 
na veliko noč

Nad globeljo znamenje stoji.
Mati žalostna se v njem blesti, 
sedem mečev ji iz prs kipi.

Sedem virov, sedem bolečin.
Na rokah ji spi edini Sin:
Jagnje Božje iz neba višin.

Ta dan v naši župniji pokažemo veli-
ko sočutja in hvaležnosti za odrešenje. 
Ves dan se vas za vasjo zbira ob Bož-
jem grobu, saj skoraj ni človeka, ki bi 
ta dan ne prišel poljubit Gospodovih 
ran, za nas prejetih, in moliti eno uro 
pri Božjem grobu.

Doma pa je polno priprav, saj je na-
slednji dan velika noč, praznik vseh 
praznikov, dan zmage in veselja, upa-
nja in tolažbe.



6

Spo red čaš če nja in  
bla go slo va 
ve li ko noč nih je dil

Spored čaščenja

6.30 Blagoslov ognja
8—9 Kompolje, Hočevje
9—10 Ponikve
10—11 Podgora
11—12 Zagorica
12—13 Mala vas
13—14 Podpeč, Ilova gora
14—15 Videm
15—16 Cesta
16—17 Zdenska vas
17—18 Podgorica, Predstruge
18—19 Bruhanja vas, Vodice

Blagoslov jedi

11.30  Ho čev je
12.00  Ilo va Go ra
13.00  Sv. An ton, Pod go ri ca
13.30  Ce sta, Za go ri ca
14.00  Pred stru ge
14.30  Vo di ce
15.00  Po nik ve, Bru ha nja vas
15.30  Pod peč, Pod go ra
16.00  Ma la vas, Kom po lje
17.00  Vi dem, Dom Sv. Te re zi je

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA

Praznovanje velike noči se pričenja 
v soboto ob 20.00 zvečer z bedenjem 
in pričakovanjem največjega dogodka. 
K njemu se zbere vsa župnija. Prične 
se zunaj ob velikonočnem ognju, kjer 
ob njega prižgemo velikonočno svečo, 
ki predstavlja vstalega Kristusa. S pri-
žganimi svečami gremo v cerkev, kjer 
ob poslušanju Božje besede doživlja-
mo, kaj vse je Bog storil v zgodovini za 
človeštvo, blagoslovimo krstno vodo 
in sklenemo s slovesno sveto mašo, 
ki je polno veselega vzklika ALELUJE, 
saj je to noč Gospod vstal od smrti in 
za vselej uničil največjega sovražnika 
človeka. 
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Veselje velike noči se nadaljuje v ne-
deljo, ko se zberemo zjutraj ob sedmih 
k vstajenjski procesiji, ki ji sledi sveta 
maša, po njej pa praznovanje doma ob 
družinski mizi z velikonočnim vese-
ljem v srcu.

Nekaj tega velikonočnega veselja bi 
radi podelili tudi naših starejšim bra-
tom in sestram po domovih za starej-
še, zato mladina popoldne ob 15.00 
odnese pirhe v oba naša domova.

Velikonočni ponedeljek, ko je popol-
dne ob 15.00 protipožarna procesija iz 
Zdenske vasi, bo tudi dan, ko se bomo 
pri maši ob pol enajstih zares iz srca 
zahvalili našemu mežnarju Stanislavu 
Kostanjšku za 30-letno mežnarjenje v 
župnijski cerkvi. Leta in bolezen sta 
prispevala, da te službe ne bo več mo-
gel opravljati, bo pa pripravljen poma-
gati novemu mežnarju in ga poučiti, 
saj mora mežnar vedeti mnogo stvari. 
G. Stanko je svoje službo opravljal s 
pobožnostjo, vnemo in natančnostjo, 
obenem pa bil tudi dolga leta katehist 
in izredni delivec obhajila, za kar smo 
mu iz srca hvaležni in ga bomo zelo 
pogrešali. Ne vemo še, kdo ga bo na-
sledil, verjetno si bomo vsaj začasno 
morali pomagati z več ljudmi, vse v 
župniji pa vabimo, da bi mislili na to.

Razna oznanila

Darovi za s. Tadejo in Toneta Grma, ki 
jih vsako leto namenite kot svoj postni 
dar za misijone, bomo zbirali tudi le-
tos na veliki četrtek. Iz srca sta vam 
hvaležna, saj z njimi naredita v misijo-
nih izredno veliko dobrega. Bog vam 
povrni!

Pirhi za starejše, ki jih ob blagoslovu 
vel. jedil podarite, naredijo mnogim 
po domovih veliko veselja, kar je tudi 
edini namen tega. Kakor je Kristus 
nam storil neizmerno veselje, ko nas 
je odrešil, naredimo ob velikonočnih 
praznikih tudi mi veselje, še posebno 
osamljenim in bolnim ljudem. Obisk 
in prijazna beseda je največ, kar jim 
lahko damo.    

Birma se bliža

Kot smo že pisali, bodo imeli bir-
manci na belo soboto, to je 11. 4. od 
14.00 do 16.00 zelo zanimivo srečanje 
z mladim zakonskim parom, ki jim 
bo govoril iz svojih izkušenj pa tudi iz 
filma in delavnic, kako naj gledajo na 
svoje telo.

V soboto in nedeljo, 18. in 19. apri-
la, nam bodo birmanci pokazali, kaj 
so delali v svojih interesnih skupinah. 
Dramska skupina pripravlja igro, pri-
trkovalci bodo na zvonovih pritrkova-
li, pevska skupina bo pela pri nedelj-
ski maši, drugi pa bodo na svoj način 
pokazali, kaj so delali v teh skupinah.
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Pon. 30. 3.
Vel. teden

Janez Klimak

Vid.
Pon.
Vid.

7.00
18.30
19.30

Milan Prijatelj, obl.
Ivanka in Rudi Zajc
Jožefa Gestelj, 8. dan
Starši in brat Žnidaršič, Vid. 16., obl.

Tor. 31. 3.
Vel. teden

Gvido

Vid.
Kom.
Vid.

7.00
18.30
19.30

Jože Kralj
Frančiška in Franc Rus, obl.
Anton Cimerman, obl., Hrib

Sre. 1. 4.
Vel. teden

Tomaž Tol.

Vid.
Hoč.
Vid.

7.00
18.30
19.30

Julka Okorn, Vodice, obl.
Alojz in Lidija Hrovat
Starši in sinova Novak, V. 7

Čet. 2. 4.
VELIKI ČET.

Vid.
Vid.

17.00
20.00

Mrkun, Rafko, Ogrinc, T. Škulj
Za svetost duh. in duh. poklice

Pet. 3. 4.
VELIKI PETEK

Vid.
Vid.

17.00
19.00

KRIŽEV POT
OBREDI VEL. PETKA

Sob. 4. 4.
VELIKA SOB.

Vid. 20.00 Jože Jamnik, obl., I. G.

Ned. 5. 4.
VELIKA NOČ

Vincencij

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.00
   9.30
 10.30
 19.00

Za farane
Julija, Janez in Tone Zakrajšek
Milan Padar, M. v., obl.
Alojz Miklič, C., obl.

Pon. 6. 4.
Velikonočni

Irenej

Vid.
Pon.
Vid.
S. A.

7.30
   9.00
 10.30
 15.00

Tone Novak, V. 7
Za zdravje D.
V zahvalo za mežnarja
Za odvrnitev požara

Tor. 7. 4.
Herman

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Janez in Ana Strnad, obl., C.
Anton in Kristina Štih

Sre. 8. 4.
Maksim

Vid. 7.00 Anton Peterlin, V. 44, obl.
Franc in Marija Škulj

Čet. 9. 4.
Valtruda

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Branko Samide, obl., K.
V zahvalo in za zdravje

Pet. 10. 4.
Domen

Vid. 19.00 Šteh in Žlajpah
Mojca in Marija Šuštar, M. v.

Sob. 11. 4.
Stanislav

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Marija Kaplan, obl., Predstr.
Rudi in Marjan Strah, obl.

Ned. 12. 4.
BELA,
BOŽJE 

USMILJENJE

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Ana Perhaj, obl.
Škantelovi in Kovačevi
Zofija Erčulj in st. Lohkar, obl.

Teden prej bo župnik obiskal vse birmanske sku-
pine in birmance izprašal, kako znajo verouk. Pri 
molitvah in obrazcih ni šlo vse najbolj gladko. Pre-
gledal bo tudi birmanske zvezke, še posebej obisk 
svetega tridnevja.  

ZBORNIK ŽUPNIJE DO-
BREPOLJE V SVETIŠČU 
SPOMINA bi radi kot žu-
pnija podarili za najnižjo 
ceno našim birmancem. 
To lepo in koristno knji-
go, ki predstavlja zgodo-
vino in sedanjost dobre-
poljske župnije, bi moral 
imeti vsak Dobrepoljec, 
ki kaj da na svoj kraj in 
župnijo. Birmancem jo 
bodo razdelili birmanski 
animatorji, zanjo pa naj 
bi prispevali po 10 evrov, 
ker če jo dobijo čisto za-
stonj, je ne bodo cenili. 
To naj bi poleg Svetega 
pisma bila knjiga, ki bo 
človeka spremljala skozi 
vse življenje.

Naša godba, ki vsako 
leto spremlja velikonoč-
no procesijo, bo tudi le-
tos povečala slovesnost 
na velikonočno jutro. Na 
belo nedeljo pa bo god-
ba igrala pri maši ob pol 
enajstih. Iskrena hvala 
in Bog jim povrni!


