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Moč vstajenja
Vstajenje je dogodek Očeta, ki po Svetem Duhu obuja Jezusa od mrtvih in 
ga postavlja za Gospoda in Kristusa (prim. Apd 2,36). V pismu Filipljanom 
pravi apostol Pavel, da je začel imeti vse za izgubo, da je začel imeti vse za 
smeti, »da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja.« (Flp 3,10) Pavel je 
dobro poznal Kristusovo vstajenje. Vstalega je celo videl (1 Kor 15,8). Kaj mu 
je še manjkalo, po čem je hrepenel? Hrepenel je po notranji moči vstajenja. 
Po izkušnji silne moči vstajenja. V pismu Efežanom govori o čezmerni veličini 
njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči. 
(prim. Ef 1,18 sl.). Kar zadeva Kristusovo vstajenje je potrebno iti onkraj zgolj 
intelektualne vere, da bi to vstajenje živo izkusili. To je podvig, pri katerem 
ni konca, razen v nebesih. Lahko preberemo vse knjige na svetu o Bogu 
in Kristusu, pa Kristusovega vstajenja ne poznamo! Kje okusiti to novo 
in živo spoznanje vstajenja? V Cerkvi! Med brati in sestrami! Starodavna 
molitev velikonočne vigilije pravi: »Ves svet naj vidi in spozna, da se to, kar 
je uničeno, spet zida, in kar je ostarelo, se spet prenavlja in vse se vrača k 
svoji prvotni celovitosti.« 
Zahodni svetosti je lasten pojav priličenja trpečemu Kristusu po stigmah, 
Kristusovih ranah, ki sta jih imela Frančišek Asiški in pater Pij. Vzhodni 
svetosti pa je lasten pojav priličenja vstalemu Kristusu, ki ga srečamo v 
življenju sv. Simeona Novega Teologa in v življenju sv. Serafina Sarovskega. 
Slednji se je pozimi pogovarjal s svojim učencem in se spremenil po podobi 
Vstalega. Tako nam je dal predstavo, kako se je Kristus kazal svojim 
učencem po veliki noči. Najjasnejša podoba vstajenja je pravoslavna ikona. 
Kaže nam Kristusa, ki izžareva Božjo energijo in sestopi v podzemlje, deluje 
odločno, za roko prime Adama in Evo in ju potegne iz podzemlja. Za njima je 
brezkončna vrsta pravičnih iz Stare zaveze, ki gredo za njima k luči. Bog je 
prišel osvobodit svoje ljudstvo. To je moč vstajenja v podobi. Postanimo žive 
podobe, živi primeri, kakšno moč ima Kristus in njegovo vstajenje. Morda na 
kakšnem področju življenja izgubljamo upanje, se zjutraj zbujamo žalostni, 
napeti, živčni …  ker smo bolni, živimo v zamerah, smo sprti, brezposelni, 
živimo v finančni stiski, družinsko življenje se ruši … Razlog krščanskega 
upanja je Kristusovo vstajenje – telesa in srca. Kristus je premagal smrt in 
vse druge smrti, ki so se naselile v nas in okoli nas. Kristus je močnejši. 
Začnimo vse v svojem življenju reševati s Kristusom, sklicujoč se na njegovo 
moč vstajenja. Vse, zares vse, in doživeli bomo moč vstajenja. Morda si že 
večkrat poskušal, pa se ni nič spremenilo, se nikamor premaknilo. Morda si 
večkrat vzel zalet, da bi preskočil breg Rdečega morja in se ustavil v deželi 
svobode, pa si se znova in znova znašel na egiptovskem bregu. Če boš kljub 
temu upal, boš ganil Božje srce in Bog ti bo prihitel na pomoč. Boga ganeta 
naše poskušanje in naše upanje. Prizadene pa ga naša pasivnost in brezup 
– češ nič se ne da. Upati moramo, da ni verige, pa če je tudi nad vse dolga 
in starodavna, ki je ne bi bilo mogoče streti. »Kristus je razbil bronasta vrata 
in zapahe smrti.« (Ps 107,16) Prosimo Kristusa, da razbije vse stene, ki nas 
ločujejo, vse zapahe, ki nam preprečujejo, da bi se srečali, in doživeli bomo 
moč vstajenja. 

Jure Koželj, žpk.

Napovedni koledar:
25. 4. – sestanek za starše 
prvoobhajancev
27. 4. – 2. 5. – prvomajski prazniki
30. 4. – žegnanje Petelic ob 11.00
30. 4.-7. 5. – teden molitve za 
duhovne poklice
1. 5. – začetek šmarnic
2. 5. – sv. maša na Tehovcu
3. 5. – skupina za starejše
4. 5. – biblična skupina
5. 5. – prvi petek
6. 5. – prva sobota, srečanje 
ministrantov
7. 5. – nedelja Dobrega Pastirja, 
šmarnice na sv. Marjeti

Krstna nedelja
Nedelja, 23. 4., bo krstna. Priprava 
na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 
20. 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  in 
petkovemu češčenju:
Vsak torek in petek ste eno uro pred 
sv. mašo lepo povabljeni k tihemu 
češčenju Najsvetejšega.

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

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

Spoved in duhovni pogovor  
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:
12.4. – 1., 2. in 3. skupina ob 8.00
22.4.  – 5. skupina (vodja: Francka 
Strušnik) 
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi 
za urejenost naše župnijske cerkve, 
naj sporoči na tel. 051/303 – 164.

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, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
10. 4. 2017

Ezekiel, pr. 19.00  (kapela) + Franc Hafnar

Torek
11. 4. 2017

Stanislav, šk. 19.00 + Anton Plešec, obl.

Sreda
12. 4. 2017

Julij I., pp. 19.00 + Milan Tehovnik, obl.

Četrtek
13. 4. 2017

VELIKI ČETRTEK
Martin I., pp-muč.

19.00 + Janez Žagar

Petek
14. 4. 2017

++ VELIKI PETEK
Valerijan, muč.

7.00
15.00
19.00 

molitveno bogoslužje
križev pot
obredi velikega petka

Sobota
15. 4. 2017

VELIKA SOBOTA
Helena, kn.

6.30
7.00

8.00-12.00

13.00 (DSO) 
14.00, 15.00, 

16.00 (cerkev)
16.30
20.00

blagoslov ognja
molitveno bogoslužje
molitve pri Božjem grobu za 
veroučence
blagoslovi velikonočnih 
jedil

molitveno bogoslužje
+ Martin Čarman, obl.

Nedelja
16. 4. 2017

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

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA
Bernardka 
Lurška,dev.

6.00

9.30
19.00

++ starši Franc in Antonija 
Bečan
+ Milena Hriberšek
za žive in rajne farane

Ponedeljek
17. 4. 2017

vel. osmina
Rudolf, muč

8.00 (cerkev)
10.00 (Petelinc)

16.00 (DSO)

+ Andrej Plešec
+ po namenu (J)
sv. maša

Torek
18. 4. 2017

vel. osmina
Evzebij, šk.

19.00 ++ oče Vinko in sin Vili 
Kos, obl.

Sreda
19. 4. 2017

vel. osmina
Leon IX., pp

19.00 za vse 80-letnike in več

Četrtek
20. 4. 2017

vel. osmina
Teotim, šk.

19.00 + Marija Kopač, obl.

Petek
21. 4. 2017

vel. osmina
Anzelm, šk-uč.

19.00 + Darinka Jarc, obl.

Sobota
22. 4. 2017

vel. osmina
Hugo, op.

19.00 + Marija Alič Sobočan

Nedelja
23. 4. 2017

Apd 2,42-47; Ps 
118,2-4.13-15.22-
24; 1 Pt 1,3-9; Jn 

20,19-31

2. velikonočna 
– bela nedelja – 
nedelja Božjega 
usmiljenja
Jurij, muč.

7.00
9.30

19.00

+ Janez Jeras
+ Blaž Farič, obl.
za žive in rajne farane



Seja ŽPS
V ponedeljek, 10.4., bomo imeli sejo ŽPS. 
Začeli jo bomo s sveto mašo ob 19.00 v 
kapeli sv. Družine. Člani lepo vabljeni.

Spovedovanje veroučencev
Prve dni velikega tedna (pon. 10. 4., tor. 11. 
4., sre. 12. 4.) bo potekalo spovedovanje 
veroučencev pred prazniki. Spovedovanje 
bo potekalo v času rednega verouka. V času 
velikonočnega tridnevja in na velikonočni 
ponedeljek ni rednega verouka.

Ministrantske vaje
V torek, 11.4., po večerni sveti maši bomo 
imeli z ministranti vajo pred prazniki. Vajo 
bomo zaključili 20.30. Vaje bomo imeli 
tudi vsakokrat 1 uro in 15 min pred obredi. 
Prosim za zanesljivo udeležbo.  
     

Srečanje Karitas
V sredo, 12.4., po večerni sveti maši bo 
v prostorih Karitas pod cerkvijo srečanje 
njenih sodelavcev. 
     
Čiščenje cerkve in njene okolice 

pred prazniki
Predpraznično čiščenje cerkve bo na veliko 
sredo, 12. 4., 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

Tudi letos bomo 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.

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.

Blagoslov križa na veliki petek
Na veliki petek bomo pobožnost križevega 
pota ob 15.00 končali pod cerkvijo, kjer 
bomo blagoslovili nov križ. Slednji je 
postavljen v spomin na vse žrtve vojnega in 
povojnega nasilja v naših koncih. V spomin, 
da je Kristus daroval svoje življenje za 
odrešenje vsega sveta. 

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.« Veselje 
in zahvala, praznovanje luči in življenja, 
to je velikonočna osmina. Ta ima izrazit 
značaj radosti in meditacije o Kristusovem 
vstajenju ter premišljevanja o rojstvu iz 
krsta slehernega kristjana, saj s krstom 
postane deležen življenja vstalega Kristusa. 
V tem času beremo evangeljske odlomke 
o Jezusovih prikazovanjih po vstajenju 
in o  njegovih zadnjih govorih o zapovedi 
ljubezni, o Njegovi povezanosti z Očetom, 
o obljubi drugega Tolažnika, Duha resnice 
… 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. 
Vsak dan velikonočne osmine vas vabim k 
sveti maši. 

Velikonočni ponedeljek 
Okrepljeni s praznovanjem vstajenja in 
življenja želimo obiskati prijatelje in sorodnike. 
Ti obiski bodo tako prostor srečanja z  
 
Vstalim. 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. 

Prvo srečanje nove zakonske 
skupine

V petek, 21. 4., ob 20.00 bi bilo v učilnici 
župnišča prvo srečanje nove zakonske 
skupine po programu Družina in življenje. 
Zakonsko skupino bo vodil voditeljski 
par. Mladi zakonci lepo vabljeni. 

Dopolnimo spoznanja
V petek, 21.4., ob 20.00 bo v dvorni 
Valentina Oblaka predavanje iz cikla 
predavanj “Dopolnimo spoznanja”. Lepo 

vabljeni.

Spovedni dan za prvoobhajance
V soboto, 22. 4., ob 9.00 bo v pastoralnem 
domu potekal spovedni dan za naše 
prvoobhajance. V prvem delu bo potekala 
priprava na spoved, drugi del tega dneva 
bo spoved, tretji pa praznovanje. Predviden 
zaključek ob 13.00. 

Bela nedelja 
2. velikonočna nedelja je bela nedelja 
ali nedeljo Božjega usmiljenja. Ime bela 
nedelja (lat. Dominica in albis) izvira iz 
starokrščanskih časov, ko so novokrščenci, 
ki so prejeli zakrament sv. krsta med 
velikonočno vigilijo, ves teden po veliki 
noči prihajali k bogoslužju v belih oblačilih. 
Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) 
je 30. aprila leta 2000 na nedeljo po veliki 
noči razglasil poljsko redovnico Favstino 
Kowalsko za svetnico ter ob tej priložnosti 
določil, da se bo prva nedelja po veliki 
noči »odslej v vsej Cerkvi imenovala 
nedelja Božjega usmiljenja.« Papež se je 

pri tem oprl na javno razodetje, posebej 
na Božjo besedo te nedelje, ki nazorno  
govori o Božjem usmiljenju, povod pa je 
bilo Jezusovo razodetje sestri Favstini: 
»Hči moja, govori vsemu svetu o mojem 
neizmernem usmiljenju. Hočem, da je  
 
praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh 
duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom 
razodel polnost svojega usmiljenja. Kdor bo 
ta dan opravil sveto spoved in prejel sveto 
obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje 
grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne 
boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi 
še tako veliki. Hočem, da praznik mojega 
usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo 
po veliki noči. Povej ranjenim ljudem, da se 
morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu 
in dal jim bom svoj mir. Preden pridem kot 
pravičen sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. 
Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam 
obsodi.«
Povezanost praznika Božjega usmiljenja 
in 2. velikonočne nedelje kaže na simbol 
zveze med zakramentom svetega krsta, 
velikonočno skrivnostjo odrešenja in Božjim 
usmiljenjem. S prejemom zakramenta krsta 
so pri novokrščenemu odpuščeni in očiščeni 
vsi grehi, kar predstavlja razsežnost sprave 
med Bogom in človekom.

Župnijsko romanje v maju 
odpade

Letošnje župnijsko romanje zaradi 
prenizkega števila prijav odpade. Ob tem se 
moram zahvaliti vsem, ki ste se prijavili na 
romanje, in srčno upam, da se boste tudi v 
prihodnje prijavili na tovrstna druženja. . 

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.

Mesec marec
K Bogu so odšli: 
 - Ignac Kušter (87) Vaše

Božji otroci so postali:
 - Justin Grilc Muxixeny (Kranj) 



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. 

Obred umivanja nog:
V letu radosti ljubezni na pobudo papeža Frančiška, ko posebej 
razmišljamo o različnih poteh, na katerih se nahajajo družine, 
bodo predstavniki apostolov pri obredu umivanja nog tisti, ki 
se na teh poteh dejansko nahajajo. Ne vemo, iz kakšnih družin 
so izšli apostoli, verjamemo pa lahko, da je Jezus spričo Božje 
previdnosti izbral fante in može, ki so bili preizkušani. 
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. 
Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali pri obredih velikega 
petka. 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.
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 (7. in 8. razred) 
 • 9.00 – prvoobhajanci (2. razred)
 • 10.00 – 1. in 3. razred
 • 11.00 – 4., 5. in 6. 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 20.00 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. 

Red procesije ima svoj izvor že v stari zavezi. V 4 Mz 10 je 
procesija razdeljena po Izraelovih rodovih – torej ima svoj red. 
Ps 148, kjer so v hvalnici Gospodu ločeni kralji in ljudstva, knezi 
in vladarji, mladeniči in mladenke, starčki in dečki … Bandera 
verjetno izvirajo iz časa cehov in so se okrepila v času različnih 
bratovščin, kongregacij itd., mislim, da je večina sedanjih bander ravno z začetka 20. stol. Ker 
danes ne obstajajo združenja, se zdi smiselna razdelitev: moški in ženske, otroci in pa sodelavci 
pri bogoslužju, zaradi praktičnosti imajo svoje mesto pevci, lepo pa bi bilo, če bilo več narodnih 
noš. 

Vabilo narodnim nošam

K vstajenjski procesiji lepo vabim narodne noše. Mesto narodnih noš v procesiji je pred ministranti 
in za pevci. Za več informacij se obrnite na tel. 031-393-052.
Praznične svete maše ta dan bodo po običajnem nedeljskem redu: zjutraj ob 6.00 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. 



Zakaj zakonska skupina
Danes se ljudje pritožujejo, da so preobremenjeni - urniki so prepolni 
mnogoterih obveznosti. In če komu predlagamo, naj se vključi v zakonsko 
skupino, je v veliki zadregi, ker ne ve, kaj bi črtal s seznama nujnih opravil. 
»Kako naj najdeva čas še za zakonsko skupino«, se sprašujejo, »ko pa je 
vse, kar delamo, tako zelo nujno?« Je res? 
Kljub vsemu smo tisti, ki smo že več let vključeni v zakonske skupine, 
prepričani, da je čas, ki ga enkrat mesečno preživimo na srečanju (dve uri), 
zelo modro izkoriščen. Tega se bolj zavedamo, ko razumemo, da je vsak 
odnos (še posebno odnos med možem in ženo), v katerega vstopamo, 
nekaj živega – je živo bitje - in je potreben nenehne nege, ljubezni in 
pozornosti. Zakonska skupina je – to nam potrjujejo izkušnje mnogih 
zakoncev - primerno okolje za nego naših medsebojnih odnosov. Vsak član 
zakonske skupine na srečanju in tudi potem, ko je srečanja konec in o novih 
spoznanjih premišljuje, dela več stvari hkrati:   
 • vlaga (investira v »delnice« z velikimi donosi) v svoj zakon, 
 • z udejanjanjem spoznanih načel neguje in krepi odnose: najprej  
 odnos mož – žena, ki je temeljni odnos v družini, in posledično vse  
 druge odnose v svoji družini,  
 • za svoje otroke na ta način ustvarja čudovito dediščino ljubezni –  
 otroci so sad   
 ljubezni očeta in matere in se počutijo varne in ljubljene, kadar   
 rastejo in živijo v ozračju te ljubezni,   
 • razvija in ostri svoj občutek za to, kar je sveto, vredno in za   
 življenje pomembno (ustvarja lestvico vrednot in prioritet),
 • gradi nova prijateljstva s podobno mislečimi, 
 • v krogu prijateljev preživlja trenutke veselja in sproščenosti, 
 kar ga notranje krepi in usposablja za premagovanje ovir, ki jih   
 pred nas postavlja življenje, 
 • skupaj s sozakoncem prebira in preučuje večna načela, ki so  
 zapisana v Knjigi knjig,  
 • nenehno oblikuje svoj značaj,
 • z besedo, zgledom in s svojimi izkušnjami drugim v skupini   
 pomaga in jih bogati,  
 • spoznava dejavno moč Ljubezni, ki je potrpežljiva, dobrotljiva in  
 ne išče svojega … 


