6.30 (kapela)

Ponedeljek
21. 3. 2016

Nikolaj iz Flue

Torek
22. 3. 2016

Lea, spok.

18.00 (kapela)

++ za rajne

Sreda
23. 3. 2016

Rebeka, red.

18.00 (kapela)

+ Stanislava Bukovšek, obl.

Četrtek
24. 3. 2016

VELIKI ČETRTEK
Katarina, red.

19.00 (cerkev)

+ Alojz Bukovšek, r. d.

Petek
25. 3. 2016

++ VELIKI PETEK
Rebeka, SP žena.

7.00
15.00
19.00 (cerkev)

molitveno bogoslužje
križev pot
obredi velikega petka

Sobota
26. 3. 2016

VELIKA SOBOTA
Larisa, muč.

6.30
7.00
8.00-12.00
13.00 (DSO),
14.00, 15.00,
16.00 (cerkev)
16.30
19.00

Nedelja

Iz 50,4-7; Ps 22,89.17-18.19-20.23-24;
Flp 2,6-11; (Procesija)
Lk 19,28-40; (Pasijon)
Lk 22,14-23,56 ali
23,1-49

VELIKA NOČ
GOSPDOVEGA
VSTAJENJA
Rupert, šk.
prehod na poletni čas

6.00
9.30
19.00

Župnija Preska

Napovedni koledar:

MAŠNI NAMENI
+ Peter Koželj

blagoslov ognja
molitveno bogoslužje
molitve pri Božjem grobu za
veroučence
blagoslovi velikonočnih jedil
molitveno bogoslužje
+ Marija Bezlaj, obl.
za žive in rajne farane
+ Štefka Osredkar
+ Tomaž Mlakar, obl.

4.4. – liturgično obhajanje praznika
Gospodovega Oznanjenja
5.4. – katehetski sestanek;
sestanek za starše birmancev
6.4. – srečanje Karitas
7.4. – biblična skupina
8.4. – začetek birmanske
devetdnevnice
9.4. – dan prvoobhajancev in
staršev
10.4. – žegnanje Petelinc ob 11.00
11.4. – 17.4. – teden molitve za
duhovne poklice
12.4. – srečanje birmancev z
birmovalcem
17.4. – sveta birma

Krstna nedelja:

Nedelja, 24. 4., bo krstna. Priprava
na zakrament sv. krsta bo v
četrtek, 21. 4., ob 20.00 v učilnici
župnišča. Potrebne so predhodne
prijave.

Povabilo k večernicam:

Vsak četrtek po večerni sv. maši
vabljeni k molitvi večernic pred
Najsvetejšim.

Povabilo k torkovemu
petkovemu češčenju:

in

Vsak torek in petek ste eno uro
pred sv. mašo lepo povabljeni k
tihemu češčenju Najsvetejšega.

Ponedeljek
28. 3. 2016

vel. osmina
Bojan, kn.

8.00 (cerkev)
10.00 (Petelinc)
16.00 (DSO)

+ Franc Dolinar, obl.
+ Slavica Novak
+ Marija Čarman

Torek
29. 3. 2016

vel. osmina
Bertold, red.

19.00 (cerkev)

+ Viktorija Premože

Sreda
30. 3. 2016

vel. osmina
Janez Klimak, men.

19.00 (cerkev)

+ Nada Bolka

Četrtek
31. 3. 2016

vel. osmina
Kornelija, muč.

19.00 (cerkev)

+ Pavel Antolin, obl.
+ Franc Bizant, obl. (oddana)

Petek
1. 4. 2016

vel. osmina, prvi petek
Irena in Agapa, muč.

19.00 (cerkev)
20.00 - 24.00
(kapela)

++ za rajne

Vsak dan od pon. do sob. je v
kapeli Sv. Družine od 5.15 do 7.00
tiha adoracija pred Najsvetejšim.

češčenje Najsvetejšega

Spoved in duhovni pogovor

Sobota
2. 4. 2016

vel. osmina, prva
sobota
Frančišek Pavelski, red.

7.15
8.00 (kapela)
19.00
(cerkev)

Nedelja

Apd 10,34.37-43; Ps
118,1-2.16-17.22-23;
Kol 3,1-4 ali 1 Kor
5,6-8; Jn 20,1-9

2. velikonočna
– bela nedelja
– nedelja
Božjega
usmiljenja

7.00
9.30
19.00

fatimska pobožnost
za duhovne poklice
+ Marija Kralj, obl.
večer Usmiljenja
za žive in rajne farane
+ Angela Praprotnik, obl.
++ starši Premože

Sikst I., pp

TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30;
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si.

Povabilo k
usmiljenja:

uri

Božjega

Vsak petek ob 15.00 ste lepo
povabljeni k uri Božjega usmiljenja
v kapelo sv. Družine.

Jutranja adoracija:

Možnost sv. spovedi je v tor., čet.,
pet., sob. in ned. pol ure pred
sveto mašo. Možnost duhovnega
pogovora v petek eno uro pred sv.
mašo. Ali po dogovoru.

Čiščenje cerkve:

23.3. – 1., 2. in 3. skupina ob 8.00
2.4. – 2. skupina (vodja: Martina
Turk)
Če bi se še kdo želel priključiti
skrbi za urejenost naše župnijske
cerkve, naj sporoči na tel. 051/303
– 164.

OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika

Leto: XXVII		

številka: 7

20. marec 2016

Pet korakov k bistvu
Višek postnega časa predstavlja veliki teden, ki je pravzaprav
vstop v velikonočno praznovanje. Ponovno vabim, da z dejavnim
sodelovanjem pri bogoslužjih pomagamo sebi in drugim bolje razmeti
skrivnosti, ki jih obhajamo. Naj bo tudi to besedilo petih misli kot pet
korakov, ki jih bomo storili v tem prav zares velikem tednu.
Cvetna nedelja
Zelenje je služilo pozdravu Jezusa. Naj bo letošnji blagoslov zelenja
pravzaprav blagoslov naše želje, da bi nas Jezus opazil, da bi nas
videl, da bi se v tem tednu z njim srečali na njegovi poti trpljenja in
vstajenja.
Veliki četrtek
Obed, drugi korak, ko me nekdo povabi k sebi. Pomeni, da ga
spoznam, kako živi, kje živi. Z menoj je pripravljen deliti nekaj
intimnega. Jezus še več, ne le intimnega, Jezus z menoj deli samega
sebe, daje se v hrano, kruh postane njegovo telo in vino njegova kri,
za nas in naše odrešenje. Drugi korak, živi v polnosti za nas, želi v
polnosti živeti v nas.
Veliki petek
Trpljenje, tretji korak. Prijateljstvo ni več zgolj formalnost, ampak
postane res pravo in krepko, ko smo povezani ne le v lepih, pač pa
tudi v tragičnih in težkih trenutkih. Tu pa gre še za večjo tragiko, saj je
v ozadju tragika greha. In on, ki nima greha, je to trpljenje človeka vzel
na svoje rame, to prijateljstvo Boga s človekom je prešlo iz formalnosti,
ki jo je predstavljala Postava, v res pravo, krepko, dobesedno, na križ
pribito prijateljstvo.
Velika sobota
Odsotnost, četrti korak. Ostati zvest, ko nekoga ni, pomeni, da nanj
ne le misliš, ampak da živiš v veri, da je. Tudi v smrti in navidezni
odsotnosti je Bog še vedno povsem za nas. Z naše strani pa na tej
točki odpove vse razumno, vse čuteče, smrt je smrt, ostane samo vera.
Zreti v truplo in ohranjati zavest o življenju je norost in pohujšanje,
torej vera, ki jo Pavel opiše, ko opisuje križ. Izkaz vere je molitev ob
božjem grobu, pomeni našo zvestobo Bogu, ko odpove tisto, na kar
se zanašamo, česar se v človeškosti oklepamo.
Velika noč
Iskreno veselje, peti, zadnji korak. To je veselje, ki se izkazuje v
zmedenosti, v teku, v hitenju, vse to opišejo evangelisti. Iskreno
veselje, ko smo podobni naravi spomladi, ki potrebuje le še kanček
sonca, da se razbohoti v vsem svojem sijaju. Ta korak pride sam
po sebi, ko dozori naša notranjost, ko Kristus razbije grob greha in
to mrtvo telo postane živo, sveto in to, za kar je bilo ustvarjeno, ko
postane tempelj Svetega Duha, v katerem odmeva aleluja!
Jure Koželj, župr.

Obiski bolnih in ostarelih pred
prazniki

Bolne in ostarele bom obiskoval po domovih
na veliki torek (Seničica, Žlebe in Golo Brdo,
DSO) in na veliko sredo (Preska, Vaše in
Studenčice). Če bi še kdo rad obisk duhovnika,
naj mi to sporoči na tel. 051/303-164.

Spovedovanje veroučencev

Prve dni velikega tedna (pon. 21. 3., tor. 22.
3., sre. 23. 3.) bo potekalo spovedovanje
veroučencev pred prazniki. Spovedovanje
bo potekalo v času rednega verouka. V času
velikonočnega tridnevja in na velikonočni
ponedeljek ni rednega verouka.

Čiščenje cerkve in njene okolice
pred prazniki

Predpraznično čiščenje cerkve bo na veliko
sredo, 23. 3., ob 8.00. Čistijo 1., 2. in 3. skupina.
Vse može, ki vam čas to dopušča in imate voljo,
pa vabim k čiščenju okolice cerkve, prav tako v
sredo ob 8.00.

Častna straža ministrantov ob
Božjem grobu

Letos bomo prvič imeli živo častno stražo
Najsvetejšega ob Božjem grobu. Za živo
častno stražo Jezusovega telesa v grobu bodo
poskrbeli naši ministranti.

Molitveno bogoslužje na veliki
petek in veliko soboto

Na veliki petek se bomo ob 7.00 v cerkvi pred
Božjim grobom zbrali k molitvi bogoslužnega
branja in hvalnic velikega petka. Molitev bo
spremljal zvočni posnetek čudovitih odpevov
za to molitveno bogoslužje. Odpeve, ki jih
je uglasbil Jože Trošt, pojejo ljubljanski
bogoslovci. Prav tako bo molitveno bogoslužje
na veliko soboto, in sicer ob 7.00 – molitev
bogoslužnega branja in hvalnic, ob 16.30 pa
molitev večernic.

Premik ure na poletni čas v
nedeljo, 27. 3.

Prehod iz zimskega na poletni čas se letos
zgodi v nedeljo, 27. 3. Na ta dan moramo ob
2. uri zjutraj ure premakniti za eno uro naprej,
torej na 3. uro, s čimer bomo prešli na poletni
čas.

Devetdnevnica pred praznikom
Božjega usmiljenja

Sveti oče Janez Pavel II. je nedeljo po veliki noči
razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja. Pred to
nedeljo pa se opravlja devetdnevnica Božjega
usmiljenja, ki jo začnemo na veliki petek, in vsak
dan zmolimo rožni venec Božjega usmiljenja.

Na nedeljo Božjega usmiljenja Cerkev naklanja
popolni odpustek vsem, ki so duhovno ustrezno
pripravljeni (sveta spoved, molitev po namenu
svetega očeta, obhajilo). Letos še posebej lepo
vabljeni k opravljanju devetdnevnice k Božjemu
usmiljenju. Devetdnevnico bomo opravljali
tudi skupaj: na veliki petek po križevem potu
ob 15.00, na veliko soboto po molitvenem
bogoslužju ob 7.00, na veliko noč 10 min pred
večerno sveto mašo ob 19.00., na velikonočni
ponedeljek 10 min pred sveto mašo ob 8.00
ter vse naslednje dni 10 min pred večernimi
svetimi mašami.

Gospodovo oznanenje

Praznik Gospodovega oznanjenja obhajamo
25. marca. Letos pa je na ta datum veliki petek,
zato bomo praznik Gospodovega oznanjenja
liturgično obhajali 4. 4. Ta dan bo tudi dan
staršev. Pri večerni maši bomo blagoslovili
očete in matere. Gospodovo oznanjenje je
Gospodov in Marijin praznik. Seveda je bolj
Gospodov, kar dokazuje skrivnost, ki jo slavimo:
Kristusovo učlovečenje in Marijin pristanek,
da se Kristus učloveči pod njenim srcem. Na
to nas opozarja papež Pavel VI. v spodbudi
o Marijinem češčenju: „Prazniku učlovečene
Besede smo v rimskem koledarju upravičeno
vrnili staro ime ‘Gospodovo oznanjenje’. Toda
praznujeta in slavita se skupno Kristus in
Marija, namreč Beseda, ki postane ‘Sin Marije’
(Mr 6,3), in Devica, ki postane Božja mati“.

Velikonočna osmina

Vstajenjska nedelja se podaljša na celoten
teden, ki ji sledi. Vseh osem dni tako
postane en sam in edini veliki dan veselja in
praznovanja vstajenja. Skozi vso velikonočno
osmino odmeva hvalnica iz Ps 118: »To je
dan, ki ga je naredil Gospod. Veselimo se ga
in se radujmo. Aleluja. Aleluja.« Glavne prošnje
vseh maš v velikonočni osmini poudarjajo, da
je praznovanje resnično takrat, ko vse naše
življenje izraža moč resnice vstajenja. Molitev
po obhajilu pa poudarja, da smo vsi, ki smo bili
krščeni v skrivnost Jezusove smrti in vstajenja,
v Njem, ki je Živi, že nove stvari, novi ljudje,
deležni Božje ljubezni, ki se kaže v notranji
svobodi in ponovno odkriti nedolžnosti srca.

Velikonočni ponedeljek

Na velikonočni ponedeljek želimo utrditi našo
vero v vstalega Jezusa tudi na ta način, da
veselo novico o vstajenju podelimo s prijatelji in
se skupaj z njimi veselimo. Ta dan bo v župnijski
cerkvi sveta maša zjutraj ob 8.00, ob 10.00 pa
bo sveta maša pri sv. Jakobu na Petelincu.
Pred mašo bo protipotresna pobožnost, ki
jo bomo ob 9.50 začeli pri ostankih nekdanje
mežnarije. Lepo vabljeni.

Celonočno češčenje

Dragi farani, prav je da v noči s 30. 3. na 31. 3.
združimo duhovne moči in s pogledom uprtim v
Usmiljenje prečujemo noč, da bi mogli izprositi,
začutiti in naposled biti usmiljenje. V noči iz 30.
3. na 31. 3. bo Najsvetejše, Jezusovo Telo, ki
je Obličje Usmiljenja, izpostavljeno celo noč
v kapeli sv. Družine. To noč usmiljenja bomo
zaključili z jutranjo mašo, ki bo 31. 3. ob 9.30.
Iskreno vas prosim, da ste kamenček v mozaiku
molitve, da ste solidarni in se vpišete v seznam
prav zares po svojih možnostih in zmožnostih.
Seznam za vpisovanje bo čez vikend zadaj v
cerkvi na pultu v kiosku, čez teden pa v kapeli
na polici pod zvoncem za začetek sv. maše.
Češčenje bomo začeli v sredo, 30. 3., ob 20.00
z izpostavitvijo Najsvetejšega v kapeli sv.
Družine.

Vabilo k vpisu v Rahelin vrtec

Rahelin vrtec – hiša otrok Montessori vabi
starše predšolskih otrok k vpisu v program
predšolske vzgoje za leto 2016/17.
Predšolsko vzgojo izvajamo za otroke od 1-3 in
3-6 let po metodi Marie Montessori.

Družinska maša v Rahelinem
vrtcu

V kapeli sv. Družine bomo imeli v četrtek, 31.
3., ob 16.00 družinsko sveto mašo, pri kateri
bodo navzoče družine, katerih otroci obiskujejo
naš župnijski vrtec.

Prvi petek v aprilu

Petek, 1. 4., je prvi v aprilu. Ta dan ne
bom obiskoval bolnih in onemoglih, ker bo
ta obisk že pred prazniki. Takoj po maši
bo v kapeli molitvena ura za posvečene
Jezusovemu srcu. Ob 21.00 bo molitvena ura
za duhovnike. Od 22.00 pa do 24.00 bo tiho
češčenje Najsvetejšega v kapeli. Vabim vas k
obhajanju devetih prvih petkov: spoved (velja
velikonočna), zadostilno obhajilo, molitev.

Prva sobota

2. 4. je prva sobota. Zjutraj ob 7.15 bo v kapeli
molitev častitljivega dela rožnega venca na
fatimski način. Ob 8.00 bo v kapeli sv. maša za
duhovne poklice.

Srečanje ministrantov

V soboto, 2. 4., ob 8.00 bo srečanje ministrantov.
Dobimo se v zakristiji kapele pastoralnega
doma. Ministranti lepo vabljeni.

Prvo srečanje oratorijskih
animatorjev

V soboto, 2. 4., bo ob 17. uri prvo srečanje
animatorjev v pripravi na letošnji poletni oratorij.
Vabljeni dosedanji in novi člani animatorske
ekipe. Še posebej lepo vabljeni letošnji

birmanci, ki svojo željo po sodelovanju pri
oratoriju sporočite na naslov oratorij.preska@
gmail.com (do velike noči). Srečanje bo v
dvorani pastoralnega doma.

Bela nedelja in večer usmiljenja

Na predvečer nedelje Božjega usmiljenja bomo
obhajali večer usmiljenja. Upokojeni ljubljanski
nadškof msgr. mag. Alojz Uran bo ob 19.00
slovesno odprl vrata usmiljenja. To sicer
niso svetoletna vrata, pri katerih bi pridobili
odpustek, nas pa opomnijo, da je v letošnjem
letu odpustek mogoče pridobiti tudi drugače
kot z vstopom skozi svetoletna vrata. Hkrati
pa so to vrata, skozi katera so včasih vstopali
v cerkev. In ko omenjamo včasih: marsikdo je
vstopil skozi ta vrata, ko je prejel zakramente
uvajanja, pa danes ni več prisoten v naši
skupnosti. Naj bodo ta vrata spodbuda vsem,
da je naša Cerkvena skupnost v tem letu odprta
prav za vse! Naj služijo kot povabilo k molitvi in
k zavedanju, da nas Božje usmiljenje objema
bolj, kot si mislimo.
Pred mašo bo možnost za sveto spoved.
Spovedoval bo nadškof Alojz Uran. Po sveti
maši bo v cerkvi pred Najsvetejšim rožni venec
Božjega usmiljenja z vmesnimi razmišljanji g.
nadškofa. Po maši in molitvah bo agape z g.
nadškofom pred cerkvijo oz. v primeru slabega
vremena v pastoralnem domu. Gospodinje
prosim za pecivo, ki ga v soboto tekom
dneva prinesite v večjo mladinsko sobo v kleti
pastoralnega doma (po zunanjih stopnicah).

Maše v kapeli

Po veliki noči bodo delavniške maše v cerkvi,
razen ob ponedeljkih zjutraj ob 6.30 ter na prve
sobote ob 8.00, ko bodo maše v kapeli.

Župnijsko romanje v maju

Za romanje, ki ga bomo imeli 30. 4.-2. 5. po
severni Italiji, je še vedno nekaj prostih mest.
Vabim vas, da se prijavite, saj bomo na njem
spoznali dva svetnika, ki sta pustila velik pečat
na II. vatikanskem koncilu, in sicer sv. Janeza
XXIII. in Pavla VI. Cena romanja je 229 eur.
Lepo vabljeni.

Verski tisk

Naročnikom in drugim ljubiteljem verskega
tiska sporočam, da bo verski tisk po veliki
noči zopet na mizici za tisk pod korom. Tisti,
ki niste naročeni na revijo Ognjišče ali tednik
Družino, oboje lahko vzamete, dar pa oddate v
nabiralnik, ki je v mizici za verski tisk.

Zahvala

Iskrena hvala vsem, ki boste v teh dneh na
različne načine doma in v župniji drug drugemu
pripravljali lepe in doživete velikonočne
praznike. Bog vam povrni.

Duhovni program velikonočnega tridnevja
Veliki četrtek
Na veliki četrtek zvečer praznujemo postavitev zakramentov
svete evharistije in mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji
večerji izročil svoje telo in kri v jed in pijačo. Obenem je postavil
zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično storil z gesto
umivanja nog učencem.
Zvečer ob 19.00 bomo slovesno obhajali mašo velikega četrtka,
pri kateri bo obred umivanja nog.
Spremenjeni obred umivanja nog:
Papež Frančišek je nedavno spremenil obred umivanja nog na
veliki četrtek. Od sedaj je napisano, naj duhovnik umije noge
izbranim iz Božjega ljudstva. V letu usmiljenja, v 50. obletnici II.
vatikanskega koncila, ko je Cerkev odprla svoja vrata, sem izbrane iz Božjega
ljudstva razumel zelo široko: med nami bodo tisti, ki, vsak na svoj način, verujejo
v Boga. Tam bodo v spodbudo meni, saj je moje duhovniško poslanstvo služenje
vsem. V spodbudo je njim, saj so h Kristusovi gostiji povabljeni prav vsi. In v
spodbudo vsem vam, ki boste zbrani: Kristusova milost in usmiljenje presegata
vse naše človeške okvire.
Po maši bomo Najsvetejše prenesli v tabernakelj na stranski oltar Jezusovega
krsta, kjer bo postavljena ječa. Po maši bo molitveno bdenje pred ječo:
•
takoj po maši: ključarji
•
sodelavci Karitas
•
ob 21.00: mladi in mladinski pevski zbor
Veliki petek
Na veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na
križu. Na ta dan je strogi post. Zjutraj ob 7.00 se bomo zbrali
k molitvi bogoslužnega branja in hvalnic pred božjim grobom.
Pri bogoslužju ob 15.00, ko se spominjamo ure Jezusove smrti
na križu, bomo v cerkvi molili križev pot. Med obredi velikega
petka beremo poročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega
evangelija, častimo križ ter v slovesnih prošnjah prosimo za
družbo in njene voditelje, za drugače verujoče in neverujoče,
za cerkvene potrebe kot tudi za odnose z judovsko skupnostjo.
Ob koncu obredov velikega petka je obhajilni obred. Duhovnik
posvečene hostije prinese iz »ječe«, kamor so bile odnesene na veliki četrtek, z
njimi obhaja sebe in vernike, po zaključku obreda pa jih odnese na novo mesto,
tokrat v Božji grob.
Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali pri obredih velikega petka. Po obredih bo sledila
molitev pred Najsvetejšim v Božjem grobu:
•
takoj po obredih: zakonci
•
ob 21.00: odrasli pevski zbori

Velika sobota
Na veliko soboto zgodaj zjutraj duhovniki blagoslavljajo velikonočni
ogenj in vodo, s katerima verniki pokadijo in pokropijo domove. Pri
nas bo blagoslov ognja ob 6.30 pred cerkvijo. Velika sobota je sicer
dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil
prenesen na veliki petek. Red češčenja:
• 7.00 – molitveno bogoslužje
• 8.00 – birmanci
• 9.00 – 6. in 7. razred
•
10.00 – 4. in 5. razred
•
11.00 – 1., 2. in 3. razred
Velikonočni blagoslov jedil ima posebno simboliko. Namen blagoslova je, da se
zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo
bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.
Blagoslovi velikonočnih jedil:
•
V DSO: ob 13.00
•
V župnijski cerkvi: ob 14.00, 15.00 in 16.00. Po blagoslovu vabljeni, da se
še nekaj časa v molitvi pomudite ob Božjem grobu.
Molitve večernic pred božjim grobom bodo ob 16.30.
Velikonočno praznovanje začnemo ob 19.00 z velikonočno vigilijo, ki nas s
slovesnim bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Pri tem imata
poseben pomen hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa, in
krstno bogoslužje oz. obnovitev krstnih obljub. Pri maši beremo več svetopisemskih
besedil, ki nas spominjajo na našo odrešenjsko zgodovino. S seboj k bogoslužju
prinesite sveče, ki jih bomo prižgali med slavjem luči ter med obnovitvijo krstnih
obljub.
Velika noč Gospodovega vstajenja
Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo
največjega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa
Kristusa od mrtvih. Po starodavni slovenski navadi so v jutranjih
urah po župnijah vstajenjske procesije z Najsvetejšim. Zjutraj ob
6.00 bomo z vstajenjsko procesijo oznanili Gospodovo vstajenje
našemu kraju. Procesija bo potekala po običajni poti.
Red procesije: Na čelu procesije gre kip Vstalega Zveličarja,
za njim farno bandero, bandera s podružnic, možje in fantje,
evharistični banderi (beli), veroučenci, pevci, ministranti, nebo (duhovnik z
Najsvetejšim), mali banderi, žene, dekleta in otroci. Poskušajmo se držati
predpisanega reda, da bo procesija urejena in lepa.
Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani izražamo z vzklikom:
»Aleluja!«, ki je v velikonočnem času na poseben način izpostavljen. Izhaja iz
hebrejskih besed Hallelu in Yah, kar pomeni »slavite Jahveja (to je Boga)«.
Praznične svete maše ta dan bodo po običajnem nedeljskem redu: zjutraj takoj
po vstajenjski procesiji, ob 9.30 in 19.00. Pri vseh mašah bo darovanje za potrebe
župnije. Za vsak vaš dar vam Bog povrni z večnimi darovi. Po večerni maši bomo
pred Najsvetejšim zapeli Marijine litanije z velikonočnimi odpevi.

