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Velika noč 2016
Kljub vsemu prizadevanju Jezusovih
nasprotnikov v njegovem času
in potem v vseh časih sveta je
Kristusovo vstajenje temelj vere in
v vseh dvomljivcih temelj nenehnih
vprašanj. Kristjani ga s ponosom
in neuničljivim upanjem vsako leto
praznujemo in se veselimo Jezusove
in naše zmage nad smrtjo in vso
hudobijo greha.
Da bi v letu usmiljenja to še posebno
globoko doživeli, vam želita

vaša duhovnika

Velikonočno voščilo slovenskih škofov
Velika noč je praznik dokončne zmage življenja.
To je uresničitev sanj o večnem življenju, ki se pojavljajo v vsakem človeškem
srcu. Pa ne le zato, ker prazniki pri nas
sovpadajo s prebujanjem narave, ampak
zaradi Kristusove smrti in vstajenja.
Velika noč je praznik nezaslišane
zmage. Božje Jagnje se je v tej zmagi
pokazalo močnejše od človeških volkov,
Božja luč močnejša od teme in človeške
zaslepljenosti, svetost Božjega Sina in
sina človekovega močnejša kot vsi grehi
sveta, življenje se je izkazalo za močnejše od smrti, ljubezen je le na videz šibkejša od hudobije, resnica močnejša od
vsake laži in zunanje moči.
Velikonočne praznike v letu usmiljenja doživljamo na poseben način, kot
razodetje neskončne Božje ljubezni in
usmiljenja do človeške grešnosti in slabosti. Božji Sin se je ponižal, stopil v
temo, raztrgal naše vezi in nas rešil greha ter nam podaril dar odpuščanja grehov v spovedi. Pri tem pa pokazal veliko
usmiljenje do šibke vere in strahopetnosti apostolov.
Tudi nas Jezus v tem letu vabi, naj
stopimo skozi njegovo prebodeno stran,
ki so edina nova odprta sveta vrata, kjer
lahko najdemo spravo, polnost življenja,
notranji mir in veselje.
Velikonočne praznike v letu usmiljenja doživljamo na poseben način, kot
razodetje neskončne Božje ljubezni in
usmiljenja do človeške grešnosti in slabosti. Božji Sin se je ponižal, stopil v
temo, raztrgal naše vezi in nas rešil gre-

ha ter nam podaril dar odpuščanja grehov v spovedi. Pri tem pa pokazal veliko
usmiljenje do šibke vere in strahopetnosti apostolov.
Tudi nas Jezus v tem letu vabi, naj
stopimo skozi njegovo prebodeno stran,
ki so edina nova odprta sveta vrata, kjer
lahko najdemo spravo, polnost življenja,
notranji mir in veselje.
Slovenski škofje želimo velikonočni
mir in veselje vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem vernikom
doma in po svetu, še posebej pa vsem
bolnim in preizkušenim.
Vaši škofje

2

ti. Da bi pa živeli v hvaležnosti do Boga
in mu izkazovali dolžno spoštovanje, je
bolj malo sledu. Vedno več je zlasti med
nami takih, ki morda še hodijo v cerkev,
da pa bi se v veri kaj poglabljali in v njej
rasli, se jim ne zdi potrebno. Tako versko
životarijo, saj ne morejo doživeti Božje
dobrote in ljubezni, ker je ne iščejo. Bog
namreč zelo jasno pove, da ga najde
samo tisti, ki ga išče.
V velikonočnih praznikih, ko nam
Bog kaže svojo ljubezen do konca, saj
več, kot da je za nas umrl tako strašne
smrti, ni mogel narediti, se zganimo vsi,
ki nam srce še ni čisto otrdelo in mu izročimo najprej svoje slabosti in grehe in
se mu zahvalimo, da nas je s svojo lastno
smrtjo rešil večne smrti in nam s svojim vstajenjem zagotovil večno srečo.
Udeležujmo se velike dneve z živo vero
obredov, v katerih podoživljamo, kar je
storil za nas, saj nam bo le tako mogel
podeliti svoje darove, brez katerih ni
trajne sreče.

LJUDSTVO MOJE, KAJ
SEM TI STORIL?
Tako sprašuje, križani Kristus na veliki petek vsakega človeka. Kaj, če govorimo človeško, Jezusa tudi danes najbolj
boli. Naša nehvaležnost. Vsi smo nehvaležnost gotovo že doživeli. Kako je boleče, ko si nekomu izkazal mnoge dobrote
in ljubezen, on pa to zavrne.
Cela zgodovina odrešenja Bog človeka, ker ga neizmerno ljubi, saj ga je
ustvaril po svoji podobi in smo njegovi
ljubljeni otroci, kliče, čaka, kar nekako
moleduje za njegovo ljubezen in hvaležnost. Po preroku pravi: Tako govori
Gospod vsega stvarstva: »Z vrvicami ljubezni sem te privezal in na svoje dlani
sem te zapisal, da te vedno varujem.«
Doživlja pa pogosto tako, kot molimo
v 9. psalmu: V napuhu grešnik zaničuje
Gospoda in ga izziva v svoji predrznosti.
Kdo naj me kaznuje, saj ni Boga. Koliko
je v vseh časih ljudi, ki podobno mislijo.
Hvala Bogu, vedno so tudi mnogi,
ki znajo biti hvaležni ljudem, zlasti pa
Bogu. Je pa v današnjem času vedno več
tudi takih, o katerih govori psalm, da v
svojem napuhu mislijo, da oni lepo shajajo brez Boga. Če pa ga že priznavajo, ga
potrebujejo le v izrednih priložnostih,
ko si sami ne morejo nič več pomaga-

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Pustite otroke k meni
"Pustite otroke, naj prihajajo k meni,
in jim ne branite ..." (Mr 10,14)
Pa zakaj bi učenci branili otrokom
prihajati k Jezusu? Množice so prihajale k Jezusu in Ga v tišini in zbranih
misli prosile za ozdravljenja. Množice
in učenci so želeli slišati Jezusove besede. Otroci so jih s svojo sproščenostjo,
igrivostjo, glasnostjo, cviljenjem in tekanjem pri tem motili. SP navaja, da je
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bil Jezus nejevoljen, ko je opazil, da so
učenci odganjali otroke.
Majhni otroci se v tem času niso spremenili. Še vedno so takšni kot takrat. Še
vedno nas s svojo živahnostjo lahko motijo v zbranosti in molitvi, če to dopustimo. Če smo kot učenci. Vendar učenci so se spremenili in otrokom niso več
branili prihajati k Jezusu. Spremenimo
se tudi mi.
Vedno več otrok je danes doma. Ko
so majhni, so doma zato, da ne bi pri
maši motili ostalih; ko so večji, so doma,
ker se kot majhni niso navadili hoditi k
maši. Povabimo bližnje, da prihajajo tudi
z majhnimi otroki k sveti maši. Ohrabrimo jih, da igrivost in jok, primerna starosti in razumnosti otroka, nista moteča. Veselimo se otroškega joka v cerkvi,
ker ta jok pomeni nadaljevanje življenja,
prenašanje vere na potomce in življenje
občestva.
Matjaž Drobež

K postnim predavanjem, ki so tudi
lepa priprava, je letos prihajalo sorazmerno lepo število (okoli 90) in ste bili z
njimi zelo zadovoljni.
Glavna priprava pa je brez dvoma dobra sveta spoved in udeležba pri samih
obredih.

SPOVEDOVANJE bo prve dni velikega
tedna zjutraj in zvečer med mašami, v
ponedeljek pa bo priložnost tudi v Ponikvah, v torek v Kompoljah in v sredo
v Hočevju.
Na veliki četrtek bo spovedovanje od
14.00 do 10 minut do 17.00, ko se mora
duhovnik pripraviti za sveto mašo. Pri
večerni sveti maši pa bo spovedovanje
ves čas in vse do polnoči. Lahko pa se
tudi zunaj tega časa dogovorite z duhovnikom za pogovor in sveto spoved.
Tudi na veliki petek bo še priložnost za
spoved med obredi, na veliko soboto pa
je spovednik na voljo dopoldne do 11.00
in zvečer, čeprav bo prišel g. Marinko iz
Strug že med obredi.

Velikonočno
praznovanje v naši
župniji
Priprava je najpomembnejša. Najlepša
priprava je ves postni čas, ko s povečano
molitvijo, dobrimi deli in pokoro, pripravljamo svoja srca.
Vsako leto za kako skupino, ki je posebno vključena v župnijo, pripravimo
tudi posebno pripravo. Letos je bila ta
za pevce obeh mešanih zborov. Udeležilo se jih je 35, kar je polovica pevcev, a
tistim, ki ste si vzeli čas za to, verjetno
ni žal. Škoda, da predvsem mnogi mlajši
tako površno jemljete vse, kar je duhovnega. Ko pa pridejo težave, obupujete in
zmanjka moči, ker se niste nikoli potrudili, da bi jih nabrali.

Obhajilo bolnikov, zlasti tistih, ki jih
obiskuje duhovnik vsak prvi petek, bo v
torek, 22. aprila. Verjetno bo še marsikdo želel obisk duhovnika na domu; naj
prijavi v župnišče, zlasti za ponedeljek,
21. Za prvi petek, ki bo naslednji teden,
ne bo obiskov po domovih.
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Sveto velikonočno
TRIDNEVJE

tudi ob 17.00 za vse, ki bi zvečer ob
20.00 ne mogli priti.
Po večerni maši prenesemo Najsvetejše v ječo, kjer bedimo z Jezusom v njegovem trpljenju na Oljski gori do polnoči.
Vsako leto mladina in drugi, ki pozneje
ne morejo, pripravijo prvo uro molitve,
ob 23.00 pa se zberejo posebno člani raznih skupin in v petju in molitvi bedijo
do polnoči.

Vrhunec bogoslužja cerkvenega leta
so obredi velikega četrtka, petka in sobote. Kristjan, ki se zaveda, kaj je Kristus, Božji Sin, te dni za nas storil in da
bomo iz tega živeli vso večnost, si teh
obredov ne bo pustil vzeti. Starši, udeležujte se vsak večer s svojimi otroki, prepustite se dogajanju in sodelujte, to bo
vam in vašim otrokom najdragocenejša
dota za vse življenje.
Verouka veliki teden zato ne bo, bo pa
spet takoj po velikonočnem ponedeljku.

VELIKI ČETRTEK
Gospodove zadnje
večerje in izdaje

VELIKI PETEK
Gospodovega trpljenja

Dopoldne se skušajo vsi duhovniki zbrati ob svojih škofih pri krizmeni
sveti maši, ko tudi obnovijo duhovniške
obljube.
Pri večernem bogoslužju pa podoživljamo vse, kar je Jezus ta večer storil.
Apostole je posvetil v duhovnike, imel
je prvo sveto mašo in postavil sveto evharistijo, pred tem pa nam dal največjo
zapoved medsebojne ljubezni, ko je apostolom umil noge.
Ključarji pri nas poosebljajo apostole, naši prvoobhajanci pa so skupaj s
starši spredaj in po maši dobijo hlebčke kruha, ki jih doma razdelijo med vse
družinske člane, da tako pokažejo, kako
veliko milost bodo letos prejeli, ko bodo
pri prvem obhajilu prejeli Kristusa pod
podobo kruha.
V naši župniji je ta dan sveta maša

Dan, ko je Kristus za človeštvo trpel in
umrl, kristjani preživimo v misli nanj, se
strogo postimo in se udeležimo obredov
njegovega trpljenja, smrti in pogreba. V
naši župniji na veliko soboto prihajamo
ves dan k Božjemu grobu, poljubimo
njegove svete rane in se mu zahvaljujemo za odrešenje, zvečer pa ga skupno
počastimo, ko ga duhovnik slovesno prinese po cerkvi k oltarju.
Ob uri njegove smrti, to je ob treh popoldne, se zberemo nekateri v cerkvi k
molitvi.
Ob 17.00 je križev pot in obhajilo za
tiste, ki bi se zvečer ne mogli udeležiti
obredov. Vsi se ta dan potrudimo, da mu
bomo izkazali čast in zahvalo.
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VELIKA SOBOTA
Gospodovega počitka v
Božjem grobu in priprave
na veliko noč

Blagoslov jedi
11.30
12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00

V naši župniji ta dan pokažemo veliko
sočutja in hvaležnosti, saj skoraj ni človeka, ki bi ne prišel poljubit Gospodovih
ran in molit k Božjemu grobu.
Ko se zmrači, pa se vsi verni zberemo
k obhajanju velikonočne zmage nad hudobijo, grehom in smrtjo. Ponekod verni
vso noč bedijo in se spominjajo velikih
del, ki jih je Bog storil za človeštvo, proti jutru pa s slovesno procesijo sklenejo
praznovanje. Mi imamo velikonočno bedenje na veliko soboto zvečer, na veliko
nedeljo zjutraj pa se zberemo k vstajenju in procesiji, ki ji sledi velikonočna
sveta maša.
Velika sobota je tudi dan, ko moramo
pripraviti mnogo reči za velikonočno
praznovanje, saj je to praznik vseh praznikov, dan zmage in veselja, upanja in
tolažbe.

VELIKA NOČ
Gospodovega vstajenja
Praznovanje velike noči se prične že
v soboto zvečer, ko se vsa župnija zbere
k najlepšim in najbogatejšim obredom
v celem letu. Zunaj blagoslovimo novi
ogenj, od njega prižgemo velikonočno
svečo, ki predstavlja vstalega Kristusa,
od nje pa vsak svojo svečo, kar pove, da
smo od Kristusa pri krstu prejeli večno
življenje in gremo v procesiji v cerkev,
kjer stoje poslušamo velikonočno hvalnico, nato pa poslušamo, kaj vse je v
zgodovini Bog storil za človeštvo. Sledi
po dolgem času spet slovesni spev ALELUJA, po pridigi pa je blagoslov krstne
vode in obnovitev krstnih obljub, nato
pa kratka sveta maša.

Spored čaščenja in
blagoslova velikonočnih jedil
Spored čaščenja
6.30
8—9
9—10
10—11
11—12
12—13
13—14
14—15
15—16
16—17
17—18
18—19

Hočevje
Ilova Gora
Sv. Anton, Podgorica
Cesta, Zagorica
Predstruge
Vodice
Ponikve, Bruhanja vas
Podpeč, Podgora
Mala vas, Kompolje
Videm, Dom Sv. Terezije

Blagoslov ognja
Kompolje, Hočevje
Ponikve
Podgora
Zagorica
Mala vas
Podpeč, Ilova gora
Videm
Cesta
Zdenska vas
Podgorica, Predstruge
Bruhanja vas, Vodice
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no lepo vabimo, da bi na veliko nedeljo
ob 15.00 odnesla te darove v oba doma
starejših pa tudi našim faranom v Grosuplje.

Verouk, ki ga na veliki teden ni, bo takoj v torek po veliki noči in potem redno
za vse skupine.
ŽUPNIJSKA KARITAS ima srečanje v
sredo, 30. 3. ob 20.00.

Dogodki
v župnijski družini
Priprava na krste, ki bodo na belo nedeljo, bo v sredo, 23. marca, ob 20.00.
V tem času smo se 4. marca poslovili
od ključarja Janeza Perka, ki je bil dolga
leta tudi mežnar v Kompoljah, potem pa
izredno skrben in požrtvovalen ključar
podgoriške cerkve. Umrl je v 88. letu
starosti.

Velikonočno veselje izražamo potem
v nedeljo in cel teden, pa tudi cel velikonočni čas, tja do binkošti.

Na velikonočni ponedeljek je praznik,
ko so maše v običajnem času, ob 15.00
pa gremo k Svetemu Antonu, saj imajo
vaščani Zdenske vasi protipožarno procesijo.

Dne 11. marca smo pokopali Ivana
Novaka, ki je živel zadnje čase v Ločni
pri Novem mestu, prej pa v Ponikvah.
Umrl je v 80. letu starosti in bil pokopan
ob ženi Ani Lenarčič.

Razna oznanila

Dne 16. marca smo pokopali Angelo
Goršič iz Ilove Gore, našo najstarejšo faranko. Letos bi dopolnila 96 let. Naj vsi
trije dosežejo bogato plačilo v nebesih,
mi pa se jih radi spominjajmo v molitvi.

Darovi za misijonarja Toneta Grma in
s. Tadejo, ki jih vsako leto namenite kot
svoj postni dar, prinesemo na veliki četrtek. Vedno znova se vsem iz srca zahvaljujeta, saj so potrebe v misijonih zares
velike. Bog vsem povrni!

V soboto, 2. aprila, se bosta poročila
Jernej Grm iz Podpeči in Tjaša Draženovič iz Kompolj. V imenu cele župnije
jima želim veliko sreče in Božjega blagoslova.

Pirhi za starejše, ki jih ob blagoslovu
velikonočnih jedil podarite, naredijo
mnogim po domovih za starejše veliko
veselja, kar je edini namen tega. Mladi7

Ob smrti svojcev so darovali:
✝
Ob smrti JANEZA PERKA so darovali: žena dar za
cerkev, za gregorjanske maše in še za 5 maš namesto
molitve. Sinova Janez in Jože ter hči Nataša so dali dar
za cerkev in po 2 maši. Dar za cerkev so dali tudi VidPon. 21. 3.
Vel. teden
Hugolin

Vid.
Pon.
Vid.

7.00 Franc in Julka Okorn, obl., Vodice
17.30 Ivan Novak, 8. dan
18.30 Jože Babič, Zg.

Vid.
Kom.
Vid.

7.00 Za domače
17.30 Za Božjo pomoč
Dušan Buščaj
18.30 Vojko in Sandi Zalar, obl., Predst.

Sre. 23. 3.
Vel. teden
Alfonz

Vid.
Hoč.
Vid.

7.00 V zahvalo
17.30 Vsi Kadunčevi
18.30 Tone Miklič, C., obl.

Čet. 24. 3.
Veliki čet.

Vid.
Vid.

17.00 G. Mrkun,Rafko, Ogrinc,T. Škulj
19.00 Nov. Jernej in svetost duhovnikov

Pet. 25. 3.
Veliki petek

Vid.
Vid.

17.00 KRIŽEV POT
19.00 OBREDI VEL. PETKA

Sob. 26. 3.
Velika sob.

Vid.

19.00 Jože Jamnik, obl., I. G.

Tor. 22. 3.
Vel. teden
Lea

Vid.
Ned. 27. 3.
Pon.
VELIKA NOČ
Vid.
Peregrin
Vid.

7.00
9.30
10.30
19.00

Za farane
Janez, Julija in Tone Zakrajšek
Janez Perko, 30. dan
Adolf, Marija in stari starši Vidrih

Pon. 28. 3.
Velikonočni
Milada

Vid.
Pon.
Vid.
S. A.

7.30
9.00
10.30
15.00

Tone Novak, V. 7
Vsi Oblakovi, Pon. 8
Alojz in Julči Štrubelj, obl., Z. v.
Frančiška in vsi Duni, obl.
Za odvrnitev požara

Tor. 29. 3.
Bertolt

Vid.
Kom.

19.00 Marija Bradač, obl., Z. v.
19.00 Frančiška in Franc Rus, obl.

Sre. 30. 3. Vid.
Janez Klimak

7.00 Jakopičevi in Novakovi
Dušan Godec

Čet. 31. 3.
Gvido

Vid.
I. G.

19.00 Starši in sinova Novak, V. 7
19.00 Angela Goršič, 8. dan

Pet. 1. 4.
PRVI PETEK

Vid.

19.00 Alojz in Marija Klinc, obl., C.
Milan Kovačič

Sob. 2. 4.
PRVA SOB.

Vid.
Kom.

8.00 Jožefa Gestel, obl., B. v.
19.30 Jože Strah, obl., Kom.

Vid.
Ned. 3. 4.
Pon.
BELA NEDEL.
Vid.
Rihard
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Za farane
Oba Milana Hočevarja
Peter Koščak, obl.
Marija in Jože Kaplan, obl., Predstr.

marjevi iz Vidma in soseda Julij in Fani. Za maše
pa so darovali: Tišlerjevi
(1), Marija Erčulj (1), Primoževi (2), Francelj, Rapljevo (1), Hočevar ‒ Tolčane (2), Ferkulj, Z. v. (1),
Grebenčevi – Žlebič (2) in
dar za cerkev, Šilc – Žlebič (2) in dar za cerkev,
Grebenčevi sosedje (1),
Hočevar, Iv. Gorica (2),
vnuki (4), Hočevarjevi –
Rakitnica (1), Mlakarjevi,
Lj. (1) in Kališčarjevi (1).

✝
Ob smrti IVANA NOVAKA sta dali dar za cerkev
hčerki, Lenarčičevi, 63A,
so dali dar za cerkev in za
1 mašo, Shawishevi pa za
1 mašo.

✝
Ob smrti ANGELE GORŠIČ so darovali: dar za

cerkev in za 5 maš hčerka Slavka, po 2 maši sta
dali hčerki Angelca Skubic in druž. Cimerman,
sin Rudi in hčerka Anica
sta dala dar za cerkev in
po 1 mašo, Hribarjevi –
Lobček dar za cerkev in
za 2 maši, Janez Jamnik
z družino in Bacljevi so
dali dar za cerkev in po 1
mašo, enako so dali druž.
Kastelic, po 1 mašo pa so
dali Culjkarjevi in druž.
Jožeta Jamnika.
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