
Velika noč 2017
št. 8,  9. april 2017

Sveta velika noč preganja zlobo, 
izmiva krivdo, vrača grešnim nedolžnost 
in žalostnim veselje. 

(Iz velikonočne hvalnice)

Pogumno hodimo  
po poti trpljenja  
do zmage luči,  
do vstajenja. 
Blagoslovljeno  
veliko noč 
            
Vam želita  

Vaša duhovnika
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Velikonočno voščilo slovenskih škofov

Dobro je, da je velika noč spomladi, 
saj nam tako še narava pomaga krepiti 
vero v vstajanje in v življenje. Mrtva na-
rava se prebuja, vstaja od mrtvih. Sveto 
pismo pravi, da je tudi Jezus vstal od mr-
tvih. Še več. Cerkev uči in kristjani veru-
jemo, da bo tudi človek vstal k novemu, 
večnemu življenju.

Na veliko noč beremo v prvem berilu 
odlomek Petrovega govora, v katerem 
apostol pravi: »Veste o Jezusu iz Naza-
reta …« (Apd 10,38). Peter je poslušalce 
spomnil na to, kar so že vedeli, pa ven-
dar niso verovali, niso živeli v skladu s 
tem védenjem. Oznanil jim je Jezusa iz 
Nazareta, ki je delal velika znamenja, ki 
je umrl, a tudi vstal od mrtvih (prim. 
Apd 10, 34-43). To je bilo Petrovo priče-
vanje. To je bilo njegovo prepričanje, da 
nekaj vedeti o Jezusu pomeni predvsem 
verovati v njegovo vstajenje od mrtvih. 
To je bilo Petrovo zagotovilo, da lahko 
svojo vero v Jezusovo vstajenje naslonim 
na priče. Mi danes nimamo le prvotnih 
prič, tistih, ki so se o veliki noči srečali 
z Jezusom. Mi imamo še druge priče. To 
so predvsem svetniki, ki jih je »velika 
množica« (Raz 7,9).

»Veste o Jezusu …« Škofje in duhov-
niki vsako nedeljo govorimo o njem, pa 
še med tednom ob različnih priložno-
stih, verni in neverni pa poslušate naše 
oznanilo. A vedeti še ne pomeni verovati 
in živeti.

O veliki noči obnavljamo svojo vero v 
Jezusovo in naše vstajenje. Vero v vstaje-
nje in večno življenje krepimo in izpove-
dujemo, ko redno in zavzeto opravljamo 

svoje dolžnosti, ko lepo pripravimo in 
obhajamo velikonočna in vsa druga bo-
goslužja, ko smo pri vsem svojem delu 
zazrti tja čez, v tisto, česar »oko ni vide-
lo, uho ni slišalo in kar v človekovo srce 
ni prišlo« (1 Kor 2,9), ko potujemo s ti-
stimi, v katerih prepoznavamo vzornike 
in priprošnjike.

Apostol Peter je vedel o Jezusu tisto 
bistveno, ker se je z njim srečeval tri 
leta. Več je vedel o Jezusu na véliki pe-
tek, ko ga je po zatajitvi Jezus pogledal 
in se ga usmilil. Še več je vedel po veliki 
noči ob srečanjih z vstalim Jezusom. A 
največ je Peter vedel o Jezusu takrat, ko 
je v Rimu pretrpel mučeniško smrt in 
se z Jezusom srečal iz obličja v obličje. 
In Peter zdaj ve vse o Jezusu. Ker je pri 
Njem in ga gleda »iz obličja v obličje«.

O veliki noči delajmo korake v to 
smer. Tudi če se opotekamo, omahuje-
mo, padamo, nas vstali Jezus spremlja in 
krepi. On, ki tako razlaga Božjo besedo, 
da postaja naše srce goreče. On, ki dan 
za dnem pred našimi očmi blagoslavlja 
in lomi kruh ter nam daje sebe v hrano. 
Temelj temu dogajanju je Jezus postavil 
na veliko noč s svojim vstajenjem od mr-
tvih. Zato je noč velika, ker iz nje klije 
tudi za nas novo, večno življenje.

Slovenski škofje želimo velikonočno 
upanje v večno življenje in zato tudi ve-
selje vsem duhovnikom, redovnikom in 
redovnicam, vsem vernikom doma in po 
svetu, še posebej pa vsem bolnim in tr-
pečim.

Vaši škofje
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Bogato darilo staršev 
birmancem

Na tiho nedeljo popoldne ste verjetno 
starši delili veselje z župnikom, ko smo 
najprej poslušali zanimiv križev pot, ki 
so ga brali vaši birmanci, nato pa pred 
vami pokazali, da so se odlično naučili 
za birmo. Če kdo, gotovo starši želite 
svojim otrokom vse najboljše; da bi šli 
varno skozi življenje, predvsem pa, da 
boste nekoč svoje otroke srečali v nebe-
sih. 

Lani ste jim kupili knjigo vseh knjig - 
SVETO PISMO. V njej nam Bog sporoča, 
kako nas ljubi, kaj je vse storil za nas in 
kako naj živimo, da bo življenje srečno 
na tem in onem svetu. Radi sami jemlji-
te Sveto pismo v roke in to svetujte tudi 
svojim otrokom. Naj bo Sveto pismo 
na nočni omarici vsakega kristjana in v 
njem bo našel odgovore na mnogokrat 
zelo zapletene razmere v življenju.

Še nekaj vas goreče prosim. Spoštuj-
te nedeljo, sveto mašo in lepo praznujte 
praznike, zlasti velikonočno tridnevje 
Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. 
Letos se skušajte kot družina vse štiri 
dneve udeleževati svetih obredov veli-
kega četrtka, petka, sobote in nedelje. 

To vas bo zelo povezalo med seboj in z 
Jezusom in občutili boste, kaj lahko on 
naredi v naših dušah. Tudi k devetdnev-
nici pred birmo radi prihajajte in prosite 
Svetega Duha, naj napolni srca vaših bir-
mancev s svojimi darovi.

Pogled na letošnja 
postna predavanja

4 nedelje v postu smo se zbirali v žu-
pnijski dvorani. Med nami je bilo več 
pričevalcev kot predavateljev, čeprav je 
to težko ločiti. Poslušali smo izpovedi 
zlasti mlajših ljudi, ki popolnoma iskre-
no povedo o sebi tudi vse stranpoti in 
grehe, in ravno v tem je moč njihovih 
pričevanj. Vsi jih ravno zato cenimo, saj 
mora vsak priznati, da smo si ljudje tako 
zelo podobni in v vsaki izpovedi se je 
vsak našel in spoznal, kako naše slabo-
sti in padci niso nič nenavadnega. Hudo 
je samo, če si tega ne priznamo in sami 
sebi lažemo, kako smo dobri in pošteni, 
v srcu pa je polno zvijač, laži in pretvar-
janj.

Bil pa sem žalosten zadnji večer, ko 
sta bila med nami dva izredna mlada člo-
veka, ki sta odkrila nam starejšim mor-
da malo manj znan svet pornografije, 
saj mnogi nismo tako vešči internetnih 
ponudb, kot so to mlajši. A ravno mla-
dih je bilo kljub vabilu zelo malo. Tako 
iskreno in sproščeno sta pripovedovala 
zgodbo, ki jo večina mladih danes doži-
vlja, le da so rezultati pri mnogih pora-
zni, ta dva pa sta pokazala rešitve, ki so 
vedno edino v medsebojni povezanosti 
in v povezanosti z Bogom. »Resnica vas 
bo osvobodila«, je jasno rekel Jezus in 
če jo ne sprejmemo, še huje, če se zanjo 
ne zanimamo, si nakopavamo strašno 
odgovornost.

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE
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Birma je pred vrati

30. aprila je letos v naši župniji sveta 
birma, ki je povezana tudi z vizitacijo 
škofa župnije. Kaj to pomeni? Škofje so 
vrhovni pastirji škofije, duhovniki pa de-
lujemo v njihovem imenu. Vsake 4 leta 
pregledajo po svojih arhidiakonih žu-
pnijo, ob slovesnosti birme pa se srečajo 
z duhovniki in božjim ljudstvom.

Obisk škofa birmovalca dr. Francija Šu-
štarja bo v naši župniji v torek, 25. apri-
la. Zbrali naj bi se vsi starši in otroci, ki 
hodijo k verouku, z birmanci pa se bo 
g. škof še posebej srečal in  jih tudi kaj 
vprašal. Začetek srečanja bo ob 18h, ob 
19h bo sveta maša z devetdnevnico, po 
maši pa je srečanje članov ŽPS, gospo-
darskega sveta, ključarjev, katehistinj, 
tajnice KARITAS, birmanskih animator-
jev, organistov in pevovodij. Srečali se 
bomo v veliki veroučni sobi in g. škofu 
predstavili delo v župniji. Sklenili bomo 
srečanje v dvorani župnišča s skupno ve-
čerjo.

Devetdnevnica pred birmo se bo priče-
la v četrtek, 20. aprila, in končala v pe-
tek, 28. Te so se dolžni udeleževati vsi 
birmanci, lepo vabljeni pa tudi vsaj po 
eden od staršev in botri, pa tudi drugi 
sorodniki, saj je to čas intenzivne moli-
tve za prihod in darove Svetega Duha. 
Spomnimo se, kako so apostoli čakali, 
skupaj z Marijo, Svetega Duha pred bin-
koštmi. Ravno na dan srečanja z g. ško-
fom je god sv. Marka, ko je vsako leto 
prošnja procesija v Podgorico. Letos bo 
ta en dan prej, torej, 24., ko se bomo vsi 
zbrali pri kapelici v Podgorici in šli v cer-
kev, kjer bo sv. maša z devetdnevnico. 
Boste birmanci vsaj enkrat videli, kako 
potekajo prošnje procesije.

Koncert zvonov nam bodo pripravi-
li naši starejši in mlajši pritrkovalci na 
belo nedeljo, 23.aprila, ob 18.30. Starejše 
pritrkovalce slišimo večkrat, zlasti za ve-
like praznike in pri procesijah, interesna 
skupina birmancev, ki so se javili za to 
umetnost, pa se je tudi pod vodstvom 
bogoslovca Tilna in posebnega strokov-
njaka iz Mengša pripravljala za to lepo 
delo. Na belo nedeljo torej nam bodo pol 
ure pred večerno mašo pokazali, kaj so 
se naučili, in kako lepe melodije se lahko 
izvajajo na zvonovih.

Po tej maši na belo nedeljo bo kratko 
zadnje srečanje s starši, da  se dokončno 
domenimo za samo slovesnost svete bir-
me. Ponekod imajo podobno kot prvo-
obhajanci tudi birmanci enaka oblačila. 
Mi tega ne bomo imeli, prosimo pa vse, 
da bi bili dostojno oblečeni, kot se za 
tako slovesnost spodobi.
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Praznovanje velike noči

Velikonočni prazniki so v naši župniji 
zelo lepi. V letu birme se boste gotovo 
vsi še bolj potrudili, saj nam Bog v teh 
dnevih kaže svojo ljubezen do konca. 
Več kot je naredil za nas, ni mogel. Sebe 
nam je dal v hrano, ki nam daje moč v 
življenju, nato pa za nas prelil vso svojo 
kri, za nas umrl, tako premagal hudobi-
jo, greh in smrt in vstal, da nam kaže, 
kako čudovita bodočnost čaka tiste, ki 
ga ljubijo in hočejo sprejeti njegove da-
rove.

Spovedovanje bo ves veliki teden prve 
tri dni vsako jutro in večer, saj bodo 
svete maše vsak dan zjutraj ob sedmih 
in zvečer ob sedmih, ob šestih pa bodo 
svete maše v ponedeljek v Ponikvah, v 
torek v Kompoljah, v sredo pa v Hočev-
ju. Še vedno lahko pokličete duhovnika 
na dom, da ne bo kdo brez svetih zakra-
mentov za največje praznike. V domu Sv. 
Terezije bo spovedovanje v ponedeljek 
ob 14h.

Tudi na veliki četrtek bo priložnost za 
sveto spoved že od 16h do 16.50h, ter 
zvečer, ko se vrne g. Marinko iz Strug 
do polnoči. Tudi na veliki petek zvečer 
in veliko soboto, zlasti dopoldne, bo mo-
žnost opraviti sveto spoved.

Sveto velikonočno 
TRIDNEVJE

Pričenja se na veliki četrtek zvečer in 
konča z veliko nočjo. Teh dni bi si no-
ben kristjan ne smel dati vzeti. Gre za 
našo večno, pa tudi časno srečo. Kdor 
gre z Jezusom v trpljenje in smrt, bo z 
njim deležen tudi slave vstajenja. Vero-
uka ta teden ne bo, saj boste gotovo vsi 
radi prihajali skupaj s starši vsak večer 
k obredom. Bo pa verouk spet takoj po 
velikonočnem ponedeljku.

VELIKI ČETRTEK 
Gospodove zadnje 

večerje in izdaje

Dopoldne se skušajo vsi duhovni-
ki zbrati ob svojih škofih pri krizmeni 
sveti maši, ko tudi obnovijo duhovniške 
obljube.

Pri večernem bogoslužju pa podoži-
vljamo vse, kar je Jezus ta večer storil. 
Apostole je posvetil v duhovnike, imel 
je prvo sveto mašo in postavil sveto ev-
haristijo, pred tem pa nam dal največjo 
zapoved medsebojne ljubezni, ko je apo-
stolom umil noge.

Ključarji pri nas poosebljajo aposto-
le, naši prvoobhajanci pa so skupaj s 
starši spredaj in po maši dobijo hlebč-
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ke 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 
tudi ob 17.00 za vse, ki bi zvečer ob 
20.00 ne mogli priti.

Po večerni maši prenesemo Najsvetej-
še v ječo, kjer bedimo z Jezusom v njego-
vem 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 ra-
znih skupin in v petju in molitvi bedijo 
do polnoči.

VELIKI PETEK 
Gospodovega trpljenja

Na dan, ko je naš Odrešenik za nas 
strahovito trpel in umrl, se kristjani po-
stimo in preživimo dan v mislih nanj. Že 
ob 15h se zberemo nekateri v cerkvi k 
molitvi. Kdor more, je lepo vabljen, saj 
je to uro Jezus za nas umrl. Ob 17h moli-
mo križev pot, po njem pa navzoči lahko 
prejmejo tudi sveto obhajilo.

Glavno bogoslužno opravilo v spomin 
Gospodovega trpljenja, smrti in pokopa 
pa je ob 19h. Najprej poslušamo, kaj se 
je ta dan zgodilo, nato častimo Jezusov 
križ, ki ga naslednji dan prihajate vsi 
počastiti in poljubiti, sledi pa še prejem 

obhajila in simbolni pogreb, ko nesemo 
Jezusa v monštranci, zakritega s tančico, 
v Božji grob.

VELIKA SOBOTA 
Gospodovega počitka v 

Božjem grobu in priprave 
na veliko noč

Ta dan v naši župniji pokažete izre-
dno veliko ljubezni in hvaležnosti za od-
rešenje. Skoraj ni človeka, ki bi ne prišel 
ta dan eno uro molit k Božjemu grobu 
in počastiti Jezusa na križu.

Po vaseh pa se opravlja blagoslov ve-
likonočnih jedil, ki že naznanja radost 
velike noči, ki se zvečer pričenja.
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VELIKA NOČ 
Gospodovega vstajenja

Ob 20h naj bi se vsa  župnija zbrala 
pred cerkvijo ob velikonočnem ognju 
in pričela slaviti skrivnost vstajenja. To 
je noč bedenja in zahvaljevanja za od-
rešenje. Ko od vel. ognja prižgemo ve-
likonočno svečo, ki predstavlja vstalega 
Kristusa, si še sami prižgemo svečko, saj 
smo vsi od vstalega Kristusa prejeli pri 
krstu večno življenje. S prižganimi sve-
čami gremo prepevajoč v temno cerkev, 
kjer pa se po tretjem vzkliku KRISTUSO-
VA LUČ prične slavje luči, ko duhovnik 
poje slovesno velikonočno hvalnico, vsi 
pa jo stoje in zbrano poslušamo.

Sledi branje Božje besede, da se spo-
minjamo, kako je Bog v stari zavezi pri-
pravljal veliko noč, na kar je še blago-
slov krstne vode in sveta maša že polna 
velikonočne radosti, ki se bo prelila na 
velikonočno jutro, ko bomo s slovesno 
procesijo in sveto mašo slavili Gospodo-
vo in naše vstajenje.

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

Razna oznanila

Velikonočni ponedeljek je praznik. 
Svete maše so v prazničnem redu, po-
poldne ob treh pa je v Zdenski vasi za-
obljubljena protipožarna procesija k Sv. 
Antonu.

Darove za našega misijonarja Toneta 
Grma in sestro Tadejo, ki jih vsako leto 
namenite kot svoj postni dar, prinesite 
tudi letos na veliki četrtek v mašam in 
jih dajte pri darovanju v košarico. Oba 
sta nam za vse darove iz srca hvaležna.
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Pon. 10. 4.
Veliki teden

Domen

Vid.
Pon.
Vid.

7.00
18.00
19.00

Anton Peterlin, Vid., obl.
Julka, obl., in Alojz Lenarčič
Starši, Lojze in Ivan Žnidaršič, V. 16

Tor. 11. 4.
Veliki teden

Stanislav

Vid.
Kom.
Vid.

7.00
18.00
19.00

Anton Vodičar, B.v.
Anton Mustar, obl.
Anton Cimerman, obl., Hoč.

Sre. 12. 4.
Veliki teden

Julij

Vid.
Hoč.
Vid.

7.00
18.00
19.00

Vsi Strnadovi, C.43
Anton in Angela Zajc, obl.
Vsi Johinovi in Vinko Čampa

Čet. 13. 4.
Veliki četrtek

Vid.
Vid.

17.00
20.00

G.Mrkun, Rafko, Ogrinc, T. Škulj
Za svetost duhovnikov in nove d. poklice

Pet. 14. 4.
Veliki petek

Vid.
Vid.

17.00
19.00

KRIŽEV POT
OBREDI VELIKEGA PETKA

Sob. 15. 4.
Velika sobota

Vid. 20.00 Jože Jamnik, obl., I.G.

Ned. 16. 4.
VELIKA NOČ

Bernardka

Vid.
Pon.

Vid.
Vid.

7.00
   9.30

 
10.30

 19.00

Za farane
Ciril Bambič, 30. dan
Stane in Anica Lenarčič, obl.
Marija Žnidaršič, obl., Zg.
Jože Zakrajšek, V.

Pon. 17. 4.
Velikon. 
Poned.

Vid.
Pon.
Vid.
S.A.

7.30
   9.00
 10.30
 15.00

Tone Novak, Vid. 7
Marija in Jože Kaplan, obl.
Starši in brat Kovačič, o., V.
Za odvrnitev požara, Duni in Vodičarjevi

Tor. 18. 4.
Evzebij

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Leopold Šuštar, Pdc., obl.
Frančiška in Franc Rus, obl.

Sre. 19. 4. Vid. 7.00 Vsi Drobničevi, C.

Čet. 20. 4.
Birm. Devet.

Vid.
I.G.

19.00
18.00

Janez Zabukovec, obl., Pdč.
Druž. Miklavčič

Pet. 21. 4. Vid. 19.00 Marija Novak, Brigita Marinšek

Sob. 22. 4.
Hugo

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Jožefa in Vinko Tiselj, obl., V.
Jože Strah, obl., K.8

Ned. 23. 4.
Bela nedel.

Jurij

Vid.
Pon.

Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Alojz Oblak, obl.
Ana Perhaj
Ančka Kralj, obl., Zg.
Marija in Vinko Šuštar, obl., M.v.

Pirhi za starejše in osamljene, ki jih podarite ob blagoslo-
vu vel. jedil, naredijo mnogim po domovih za starejše ve-
selje. Lepo pa vabimo mlade, da bi prišli na veliko nedeljo 
ob 15h in jih odnesli v oba doma v naši župniji in jim tudi 
kaj zapeli. V dom v Grosupljem in našim v Loški Potok pa 
bomo odnesli pirhe pozneje.

Priprava na krste, ki 
bodo na belo nedeljo, 
bo v sredo, 12. aprila 
ob 19.30 v župnišču.

Zahvala

Vedno znova je žu-
pnišče deležno najra-
zličnejših pozornosti 
in velikodušne pomo-
či.

Iz srca se zahvalimo 
Nadi Lunder, ki vedno 
rada priskoči na po-
moč v kuhinji in na 
vrtu. Hvala za pomoč 
pri čiščenju župnišča 
Tončki Cingerle. 

Bog naj povrne To-
netu Jeršinu, ki nam 
že vrsto let pripravi 
zelenjavni vrt, Jožetu 
in Mariji Lenarčič, ki 
nam obrezujeta sadov-
njak, Marjanu in Mihu 
Strnadu, ki sta podrla 
oreh in uredila vrt, ter 
prevozništvu Grando-
vec, ki je uredilo oko-
lico veroučnih prosto-
rov. Bog vsem bogato 
poplačaj!


