
BLAGOSLOVLJENE PRAZNIKE … 

Naj velika noč prinese rast in moč vere, da bomo še bolj 

zaupali Kristusu in tako opogumljeni pričevali za odrešenje. 

                                                  Ţupnik s sodelavci 
 

 

Ţupnija je ena sama in naša, in če vsakdo prispeva po svojih moţnostih, pa 

čeprav majhen in skromen dar, bo iz tega moglo nastati nekaj velikega. Če ne 

zmorem daru v denarju, pa imam o tem vsaj lepo spodbudno besedo, molitev 

… Zato vas prosim, da bi kot posamezniki ali druţine prispevali po svojih 

zmoţnostih. Darujete lahko sedaj ob praznikih, blagoslovu jedi, v ţupnijski 

pisarni, ob nedeljskih nabirkah, ob birmi in obhajilu, ob krstih in porokah, ob 

pogrebih namesto venca, sveč ali roţ … Za vaš dar naj vam bo Bog bogat 

plačnik. 

OZNANILA … 

Od 5. do 13. 4.: devetdnevnica v čast Svetemu Duhu (za birmance, botre, starše, vso 

ţupnijo v pripravi na birmo) 

VELIKI TEDEN – vabljeni k mašam in obredom VELIKEGA ČETRTKA (imeli 

bomo obred umivanja nog (očetom letošnjih birmancev) in molitveno uro), 

VELIKEGA PETKA IN SOBOTE, in sicer vsak večer ob 19. uri, ter k 

VELIKONOČNI PROCESIJI na VELIKO NOČ ob 7. uri, prav gotovo pa k 

sveti maši. Lepo vabljeni … 

Prav posebej vabljeni k molitvam ob boţjem grobu po vaseh in tudi drugače, 

kakor je navada. 

MOLITVE pred Najsvetejšim v cerkvi 

 

9.–10.: Jiršovci in Gomila 

10.–11.: Drstelja in Grajenščak 

11.–12.: Placar in Janeţovci 

12.–13.: Levanjci, Desenci, Zg. Velovlek 

13.–14.: Destrnik in Dolič 

14.–15.: Vintarovci 

15.–16.: Zasadi, Svetinci in Strmec 

16.–17.: Ločki Vrh in Trnovski Vrh 

17.–18.: Janeţovski Vrh in Gomilci 

18.–19.: vsi tisti, ki se molitev niso mogli 

udeleţiti čez dan 

Blagoslov jedil poteka po ustaljenem redu … 

 

8.30, 12.30, 17.00: v cerkvi 

9.00: pri Belečevi kapeli 

9.30: pri Krambergerjevi kapeli 

10.00: pri Kosovi kapeli 

10.30: pri kapeli v Svetincih 

11.00: pri Pihlarjevi kapeli 

11.15: pri Vrtičevi kapeli 

11.45: pri Murkovi kapeli 

13.00: pri Koglarjevi kapeli 

13.30: pri kapeli v Janeţovcih 

14.00: pri Potočnikovem kriţu 

14.30: pri Severjevi kapeli v Placarju 

15.00: pri Zagorškovem kriţu 
 

8. 4.: VELIKA NOČ 

14. 4. ob 10. uri: slovesnost SVETE BIRME 

21. 4. ob 9. uri: srečanje ministrantov 

4. 5. ob 17. uri: priprava na krst 

6. 5. ob 10. uri: – maša za ţive in + gasilce – florjanovo 

  – izpoved vere – zaključek verouka za devetošolce 

13. 5. ob 10. uri: slovesnost  prvega svetega obhajila 

27. 5. ob 10. uri: ţegnanje in umestitev relikvij v naši cerkvi (škof dr. Joţef Smej) 
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DUHOVNA MISEL 
 

KRISTJAN PRAZNUJE ter obhaja 

praznike in svete čase … 

VELIKI TEDEN 

Veliki teden je simbolni vrhunec celotnega 

bogosluţja Cerkve in cerkvenega leta. 

Zajema sveto tridnevje kot sam bogosluţni 

vrh odrešenjskega delovanja našega 

Odrešenika. Velikonočna skrivnost 

Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja, ki 

je v obredih teh svetih dni na čudovit način 

izraţena in posedanjena, nosi v sebi 

pravzaprav celotno Kristusovo ţivljenje, ki je odrešilno v svoji celovitosti. 

Sveto tridnevje, in v širšem smislu ves veliki teden, na zgoščen način 

povzema vso odrešenjsko vsebino Jezusovega zemeljskega ţivljenja. Zato 

je v cerkvenem letu bogosluţno in versko najmočnejši teden; veliki četrtek, 

petek, sobota in nedelja pa so duhovno najmočnejši dnevi bogosluţnega leta. 

In med vsem tem v verskem in simbolno-obrednem pomenu najbolj izstopa 

velika noč z velikonočno vigilijo in vstajenjsko procesijo kot vrhom 

»piramide« velikonočne skrivnosti v bogosluţnem letu. 

Ţe samo dejavno obhajanje teh bogosluţnih skrivnosti je najmočnejša 

velikonočna kateheza, v resnici še več, saj je resnično vstopanje v samo 

velikonočno dogajanje, je simbolno obredni »dotik« Jezusovega ţivljenja, 

njegove smrti in vstajenja. Če kdaj, potem je sveto tridnevje z obhajanjem 

vstajenja našega Gospoda tisto dogajanje, ko naj bi bila dejansko v enem 

obhajanju zbrana vsa ţupnija. 
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Z VELIKIM ČETRTKOM ţe anticipiramo celotno dogajanje svetega 

tridnevja, kot je Gospod sam pri zadnji večerji anticipiral svojo smrt in 

vstajenje s postavitvijo svete evharistije. Zvečer se z ţupnijskim občestvom 

potopimo v najskrivnostnejše dogajanje pri Jezusovi zadnji večerji z njegovimi 

učenci. Umivanje nog je po vzoru našega Gospoda lahko zelo zgovorno 

dogajanje, saj je Jezus sam z njim izrazil, da je vse svoje ţivljenje postavil v 

sluţbo ljubezni do ljudi in da je bistvo pravičnosti v tem, da moremo svoje 

ţivljenje svobodno zastaviti v sluţbo zastonjske ljubezni. 

Na VELIKI PETEK se zazrimo druţno, kot 

ena druţina, v Njega, ki so ga prebodli. 

Glejmo v odprto rano ljubezni, iz katere se 

»rodi« Cerkev in ki nam duhovno pomeni 

pravzaprav odprta nebesa na zemlji. Stoječ pod 

takšnim »izvirom« milosti, ne moremo drugače 

kot moliti in prositi za vse. Tam pod kriţem, na 

katerem visi naš Odrešenik, ne moremo nikogar soditi in obsojati, tam je 

prostor samo za ljubezen do konca. 

Tihota VELIKE SOBOTE je zgovorna. Pomagajmo ljudem, da jo bodo 

dojeli kot velik simbolni dan Gospodovega sestopa v predpekel. Ta predpekel 

ni nekje daleč, to je stanje sredi nas, stanje osamljenosti, odtujenosti drug 

drugemu, celo odtujenosti svoji globini in zato Bogu, kar je najbolj 

tragična osamljenost človeka, ki je predstopnja duhovne smrti ali pekla. 

Velika sobota z Boţjim grobom »kriči«, da Odrešenik ţeli stopiti v največji 

problem sodobnega elektronsko pogojenega človeka, ki je neznosna 

osamljenost. Morda pa je velikonočni blagoslov jedil, ta gotovo najbolj 

mnoţična »manifestacija« naše vere, tudi velika evangelizacijska priloţnost, 

da se mnogi oddaljeni ob nas »dotaknejo« te skrivnosti.  

Vigilija ali velikonočno bedenje je ţe del obhajanja VELIKE NOČI. To je 

vrhunec skupnega bogočastja s toliko simbolne vsebine, da lahko iz nje 

črpamo vse leto. Ne nazadnje je vstajenje takšna novost, takšen vdor večnosti 

v našo zgodovino, da bi ji bilo vredno enkrat na leto posvetiti tudi bedenje vso 

noč in jo končati z vstajenjsko procesijo ob vzhajajočem soncu. Vsem ţelim 

globoko duhovno pripravo in samo obhajanje velikega tedna. 
  (Msgr. Marjan Turnšek, mariborski nadškof metropolit) 

 

AKTUALNO … 

I SHRAMBA RELIKVIJ V NAŠI CERKVI … Od Slomškove beatifikacije 

naprej našo cerkev krasi tudi njegov kip. Pred skoraj dvema letoma smo 

doţiveli beatifikacijo mučenca dijaka Alojzija Grozdeta. Tudi kip tega 

blaţenega se ţe izdeluje. Sedaj se je pokazala moţnost, da dobimo relikvije teh 

blaţenih. In kaj relikvije so? V Splošnem religijskem leksikonu lahko beremo, 

da so RELIKVIJE (lat. reliquiae – 'ostanki') v nekaterih religijah predmeti, ki 

jih posebej častijo, navadno telo ali del telesa, obleka ali del kakega drugega 

uporabnega predmeta, ki je bil pomemben v ţivljenju mučenca ali svetnika; 

tudi svetinje. Čaščenje relikvij (v katolištvu, pravoslavju in budizmu) se opira 

na verovanje, da imajo ostanki telesa ali predmetov svetega človeka čudeţno 

moč (od tod v nekaterih slovanskih jezikih izraz »svete moči«); čaščenje 

relikvij (pri procesijah, z dotikanjem ali s poljubljanjem) pomeni svetnikovo 

navzočnost in prenos čudodelne moči. V krščanstvu je shranjevanje ostankov 

mučencev v navadi še iz časov katakomb, ko so njihova telesa shranjevali v 

arkosolijih in sarkofagih. V 6. stol. na Zahodu ni bilo več oltarja brez relikvij. 

Kmalu zatem se je čaščenje relikvij razširilo tudi na vzhodne cerkve, zlasti z 

verovanjem, da telesa svetih oseb ne razpadejo ali razpadajo počasneje (še 

posebej v ruski tradiciji). Ker je reformacija zavrnila čaščenje relikvij, se je 

tridentski koncil 1545–63 izrecno zavzel za njihovo čaščenje. Ţe od zgodnjega 

krščanstva so relikvije hranili v posebnih skrinjah oz. škatlah (relikviarijih). 

En relikviarij z relikvijami sv. Joţefa Kupertinskega naša ţupnija ţe ima in 

nosi podobo kriţa, le-tega ste ob darovanju okrog oltarja poljubljali. Tri bi pa 

še potrebovali. Za en relikviarij se je ţe našel donator, za druge pa lepo 

vabljeni, če bi kdo bil pripravljen darovati. Cena relikviarija je pribliţno 500 €. 

Je pozlačen, okrašen z emajlom in bo imel vgravirano ime donatorja. Lepo 

vabljeni in prošeni … Več o relikviarijih, relikvijah, blaţenih in svetnikih, ki 

bodo v naših relikviarijih, v naslednjem ţupnijskem listu. Relikviarije z 

relikvijami bomo shranili v posebnem prostoru, ki ga v ta namen pripravljamo 

v Marijini kapeli. 

Ţe sedaj se v molitvi radi priporočajmo blaţenemu Antonu Martinu 

Slomšku, blaţenemu Alojziju Grozdetu, sv. Joţefu Kupertinskemu in drugim 

svetnikom, da prosijo za nas, naše druţine, ţupnijo, narod … 

II NAČRTI ZA PRIHODNOST … 

V zadnjih letih smo kar veliko postorili tako na pastoralnem kakor tudi na 

materialnem področju z raznimi obnovami. A še zdaleč ni vse urejeno … Na 

pastoralnem področju s člani Ţupnijskega pastoralnega sveta načrtujemo 

vedno nove priloţnosti za oznanjevanje, liturgijo in dobrodelnost … 

Tudi na materialnem področju bo treba postoriti še marsikaj (ureditev 

prostora za hranjenje relikvij, obnova opornega zidu med cerkvijo in 

vinogradom, obnova vhoda na dvoriščni strani ţupnišča …). Vse to zahteva 

tudi nemalo sredstev. Vem, da je kriza ţe marsikje zelo velika, a vas kljub 

temu prosim za podporo in pomoč pri uresničitvi teh načrtov. 


