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--------------------------------------------------------------------------------------------------PRAZEN GROB
Prazen grob, o katerem pripovedujejo vsi štirje
evangelisti in v katerega je bil položen trpeči in
križani Kristus, je ključno sporočilo velikonočnega
jutra in krščanske vere. To pomeni, da kristjani ne
verujemo le v to, da je Bog ustvaril svet in s tem
končal delo, ampak da Bog Stvarnik, ki biva danes
in tukaj, odrešuje svet po svojem ljubljenem Sinu
Jezusu Kristusu, tako da bodo tisti, ki vanj verujejo, vstali z dušo in telesom v
večno življenje. Te besede so za mnoge ljudi današnjega časa nesmisel in brez
pomena, a se moramo tudi kristjani vprašati, ali niso to le prazne fraze, povezane
s prazničnimi običaji, kjer se naša vera tudi konča. Ali iščemo torej resnico, ki nas
rešuje? Ali smo letos pripravili pot Gospodu v puščavi in zravnali cesto našemu
Bogu (Iz 40,3)?
V Matejevem evangeliju Jezusovo vstajenje naznani angel. Prazen grob ni dovolj.
O vstajenju je treba govoriti, sporočilo o Kristusu Vstalem je treba oznaniti.
Matejeve besede jasno izpostavijo še eno razsežnost vstajenja – odpuščanje.
Vstali Jezus se želi srečati z enajstimi učenci in jih imenuje »bratje«. Odpustil jim
je, da so ga zapustili. Sreča jih v Galileji. Nekateri se mu do tal priklonijo,
nekateri pa dvomijo. Pa vendar se jim približa. Evangelist Matej sklene pripoved
z besedami: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« To je način, s katerim
deluje Bog; njegova Beseda je zmožna razsvetliti naše omejitve in jih spremeniti
v priložnosti. In Matejev evangelij se konča takole: Jaz sem z vami, Emanuel, vse
do konca časov. Gre za največjo zalogo, kar jo imamo, kljub našim dvomom,
našim slabim stranem in našim grehom.« (Povzeto po: Radio Vatikan)
Pater Marko I. Rupnik je nekoč pojasnil, čemu kamen ob praznem Jezusovem
grobu. Jezus bi lahko vstal od mrtvih, tudi če kamen ne bi bil odvaljen od vhoda.
Odvaljen kamen ob praznem grobu potrebujemo mi, da nas le ta prepriča, da je
grob res prazen, da je Jezus vstal in živi med nami.
Naj to velja tudi za nas. Naj tudi nas prazen grob prepriča, da je Vstali med nami.
Poskušajmo v teh dveh postnih tednih, ki sta še pred nami, odvaliti kamne od
svojih src in jih odpreti Jezusu in ljudem okrog nas. Tako bomo z manj dvomov
in večjim veseljem v velikonočnem jutru zrli v prazen grob in praznovali

Jezusovo vstajenje v zavesti, da smo odrešeni in da je vsak dan našega življenja
lahko velika noč.
Vsem želim blagoslovljeno veliko noč!
župnik Drago
******************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
2. 4.

NEDELJA
9. 4.

NEDELJA
16. 4.

Matevž Jeršin
Anka Gačnik
Darko Kogoj
10.00
Marija Jakič
Gašper Kranjec
7.30
Manca C.
družina Trdan
10.00
Marija Sajovec
Anka Gačnik
7.30
Katka Podlogar
Zala Kogoj
10.00
Majda Končan
7.30

NEDELJA
23. 4.

NEDELJA
30. 4.

NEDELJA
7. 5.

7.30
10.00
7.30
10.00

Rok Grm
Jože Okorn
Damjana Giovani
Tadej Sajovec
Franci Kramar
Peter Gačnik
družina Šmuc
Janez Stražišar

Katja Jeršin
Ivanka Kramar
Tadeja Komac
10.00
Maja Giovani
7.30

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
9. 4.

Cvetna nedelja: čistijo
prostovoljci po maši ob 10.00.

23. 4.

Vrh

12. 4.

Božji grob: Družina Adamič, Lili
Senegačnik, Francka Jakič

30. 4.

Smrjene

16. 4.

Tončka Fink, Nada
Gradišče Kodrič, Ida Volavšek,
Jožica Žužek

7. 5.

Vrh

Marija, Manca
Cimperman, Katja,
Amalija Jeršin, Marija
Štefe
Jožica Padar, Majda
Končan, Marija
Kramar
družina Gačnik,
Darinka Jamnik,
družina Uršej
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CVETNA NEDELJA
Cvetna nedelja predstavi Jezusa v procesiji; enkrat, ko prihaja v Jeruzalem, in enkrat, ko
ga procesija vodi ven iz mesta. Ob prihodu ga blagrujejo, ob izhodu ga zaničujejo. V prvi
procesiji ljudje polagajo pred njega oblačila, ob drugi mu
njegova oblačila odvzamejo.
V mestu je Jezus deležen dvojne obsodbe: najprej ga
obsodijo verske oblasti, potem še politične. To je dvojna
oblika odgovorov, ki jih svet daje Bogu. V tej množici
smo mi: so trenutki, ko Gospoda sprejemamo z vso
prijaznostjo in navdušenjem, drugič ga nasilno vržemo iz
našega življenja.

VELIKONOČNO TRIDNEVJE
VELIKI ČETRTEK
9.00 - Krizmena sveta maša v stolnici: posvetitev in blagoslov
svetih olj, ki jih uporabljamo pri podeljevanju zakramentov v
župniji.
19.00 - Sveta maša v spomin Jezusove zadnje večerje: med mašo
bo predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Pri maši bo duhovnik
dvanajstim možem (apostolom) umil noge. Obhajilo bomo pri tej
maši prejeli pod obema podobama. Po maši bo molitveno bdenje.
VELIKI PETEK
Veliki petek je edini dan v letu, ko v Cerkvi ni svete maše. Ta dan je strogi post in zdržek
od mesnih jedi.
15.00 - križev pot
19.00 - obredi v čast Jezusovega trpljenja in smrti
VELIKA SOBOTA
7.00 - blagoslov ognja in vode
• čaščenje pri Božjem grobu:
8.00 - 9.00 Smrjene
9.00 - 10.00 Gradišče
10.00 - 11.00 Vrh
14.00 - 15.00 Želimlje - vas, Klada
15.00 - 16.00 Plesa, Skopačnik
16.00 - 17.00 Podreber, Poljane, Suša
• blagoslov velikonočnih jedil
15.00 - Želimlje
16.00 - Smrjene
16.45 - Gradišče
17.30 - Vrh
19.00 - slovesna velikonočna vigilija
VELIKA NOČ
7.00 - vstajenjska procesija, nato slovesna sveta maša
10.00 - sveta maša
VELIKONOČNI PONEDELJEK
Vstali Jezus se pridruži prestrašenima učencema na poti v Emavs. Ta dan ponesimo veselo
sporočilo praznega groba med svoje sosede, prijatelje in sorodnike.
7.30 in 10.00 - sveta maša
******************************************************************************************

V večnost je odšla: Ana Virant, Vrh

SVETE MAŠE
dan
po 3. 4.
to 4. 4.
sr 5. 4.
če 6. 4.
pe 7. 4.
so 8. 4.
ne 9. 4.
po 10. 4.
to 11. 4.
sr 12. 4.
če 13. 4.
pe 14. 4.
so 15. 4.
ne 16. 4.
po 17. 4.
to 18. 4.
sr 19. 4.
če 20. 4.
pe 21. 4.
so 22. 4.
ne 23. 4.
po 24. 4.
to 25. 4.
sr 26. 4.
če 27. 4.
pe 28. 4.
so 29. 4.
ne 30. 4.

ura/kraj
8.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
7.30
10.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

mašni namen
- po namenu
+ Janez Fink, obl.
+ Jože Ahlin
+ Alojzij Miklič in starši
+ Alojzij Intihar, obl.
- v zahvalo za srečne poti
+ Franc Petrič
- živi in ++ župljani
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
+ Anton Rebolj
+ Dušan Vasič
- po namenu (Dobravec)
obredi velikega petka – ni svete maše
+ Francka Škrjanc
- živi in ++ župljani
+ Ana Garvas (d. hči Marta)
+ Ana Virant in starši
- v zahvalo
+ Amalija Golob (d. hči Danica z možem)
+ Niko in Dragica Padar
- v zahvalo
+ Jelka Marinšek
+ Andreja Žužek, obl.
+ Ana Virant, 30. d.p.p.
- živi in ++ župljani
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
+ Ana Garvas (d. Mehlin Jože)
+ Ana Zupančič
+ Amalija Golob (d. hči Marija)
- v dober namen
+ Rozalija Krivec, obl.
++ Strletovi iz Skopačnika
- živi in ++ župljani

Na spletu nas po novem najdete na http://zelimlje.donbosko.si/.

