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------------------------------------------------------------------------------------------------VSTAL JE!
Pogosto pravimo, da mora biti naša
vera vstajenjska. Jezus nam je svojim
vstajenjem zastavil cilj, h kateremu naj
bo usmerjeno vse naše življenje. Da bi
zmogli pot do tega cilja, nam je v
pomoč poslal Svetega Duha.
Na Veliko noč in v velikonočnem času
bomo večkrat prebirali evangeljske
odlomke, ki opisujejo, kako vstali
Jezus prihaja k učencem in jih bodri in
opogumlja.
Ob vsaki veliki noči naša srca preveva
velikonočno veselje.
Prva velika noč je bila nekoliko
drugačna, vse prej kot obdana z
radostjo in pesmijo, kakor jo obhajamo
danes. Zaznamuje jo neustavljivo
hrepenenje Jezusovih prijateljev v iskanju, tekanju, upanju, molitvi. Zaznamuje
pa jo tudi ozračje zlaganosti, zagledanosti vase, moči in laži. Spomnimo se, kaj
so storili veliki duhovniki. Vojakom, ki so stražili grob, so dali veliko denarja z
naročilom: »Recite: 'Ponoči so prišli njegovi učenci in so ga ukradli, ko smo
spali.' In če bi to slišal upravitelj, ga bomo mi pomirili in dosegli, da boste brez
skrbi.«
Šele ko so Jezusovi prijatelji ob binkoštnem prazniku pogledali nazaj na
preteklih petdeset dni čakanja na Tolažnika, so dojeli, da je bilo hrepenenje
uresničeno, iskanje poplačano, tekanje upravičeno, upanje potešeno, molitev
uslišana. Njegovi nasprotniki pa niso našli miru. Ostali so sami. Po petdesetih
dneh zanje Tolažnik ni prišel, mrtvi ni vstal. Hrepenenja so bila zakopana,
resnica poteptana, ljubezen je ostala križana.
Velika noč je dan veselja, dan vstajenja. Dan veselega petja, konec posta in
konec skrbi. Da, velika noč je takšen dan, a le za tiste, ki lahko gledajo na svoje
življenje v luči Jezusovih prijateljev, ki so vztrajali do binkošti in naprej.
Kaj torej za nas pomeni doživeti veliko noč? Pomeni ostati nepotešen v svojih
hrepenenjih. Pomeni ostati v nemiru iskanja odgovorov in tekanja za Jezusom, ki

v grobu pušča sledi. Ostati trden v veri v moč upanja in ljubezni, čeprav množica
okrog govori, da je vse skupaj utvara, privid, laž, neuresničene sanje.
Velikonočno veselje je veselje hrepenečih src po svetosti in ljubezni, ki ni nikoli
dokončana. Velikonočno veselje je veselje iskalca, ki pogumno sega vsak dan
znova v grob svoje trohnobe, da bi tam vendarle našel kaj čistejšega. Da bi našel
Kristusa, ljubečo podobo ali pa vsaj blago dišeče povoje, odvite od starih ran.
Velikonočno veselje je veselje vere, upanja in ljubezni. Je veselje srca, ki ne
neha verovati, čeprav vsi govorijo, da se ne izplača, da je vse privid in laž, da je
vse končano že tu. Velikonočno veselje je veselje naših sanj: Svetost je mogoča,
vstajenje je resničnost, Bog je resnično tu in deluje.
Kristus je vstal, vstanimo tudi mi, aleluja!
župnik Drago
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE

28. 4.

Želimlje

Ivanka
Dobravec, Štefka
Podlogar,
Albina, Katja
Šmuc

14. 4.

Smrjene

Ivanka Krivec, Urška,
Ana Mehlin, Vesna
Garvas - Kastelic

17. 4.

Božji grob

družina Adamič, Lili
Senegačnik, Francka
Jakič

5. 5.

Smrjene

Mateja Novak,
Nevenka
Tomažin

21. 4.

Gradišče

Ana Grm, Marija
Merc, Suzana Vasić

12. 5.

prvo
sveto
obhajilo

starši
prvoobhajancev

Na cvetno nedeljo, 14. 4., po drugi sveti maši k čiščenju cerkve povabljeni
prostovoljci.
*****************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
7. 4.

NEDELJA
14. 4.

7.30
10.00
7.30
10.00

Franci Kramar
Barbara Šporar
Aleš Strajnar
Marija Jakič
Matevž Jeršin
Ana Novak
Darko Kogoj
Vesna Boh

NEDELJA
21. 4.

NEDELJA
28. 4.

7.00
10.00
7.30
10.00

Peter Gačnik
Jože Okorn
Majda Končan
Jože Senegačnik
Katja Jeršin
Andreja Okorn
Zala Kogoj
Breda Strajnar

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Sreda, 3. april, pogovorni večer ob knjigi pisatelja Louisa de Wohla SULICA, po
večerni sveti maši v župnišču. Dobrodošli!
• Ponedeljek, 15. april, ob 19.30 molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Nedelja, 14. april, župnijski križev pot na Kureščku. Tisti, ki bomo poromali peš,
bomo iz Želimelj odšli okrog 14.00, tisti, ki tega ne zmorete in se boste tja odpeljali
z avtomobilom, pa se nam na Kureščku pridružite ob 16.00 pri molitvi križevega
pota.
• V postnem času vsak petek pol ure pred mašo molimo križev pot.
*****************************************************************************************

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
15.30 - 16.30 Želimlje (Želimlje - vas, Klada,
Plesa, Skopačnik, Podreber, Poljane, Suša)
Začetek čaščenja je takoj po končanem blagoslovu velikonočnih jedil.
• 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

SVETE MAŠE
dan
po 1. 4.
to 2. 4.
sr 3. 4.
če 4. 4.
pe 5. 4.
so 6. 4.
ne 7. 4.
po 8. 4.
to 9. 4.
sr 10. 4.
če 11. 4.
pe 12. 4.
so 13. 4.
ne 14. 4.
po 15. 4.
to 16. 4.
sr 17. 4.
če 18. 4.
pe 19. 4.
so 20. 4.
ne 21. 4.
po 22. 4.
to 23. 4.
sr 24. 4.
če 25. 4.
pe 26. 4.
so 27. 4.
ne 28. 4.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Gradišče
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.00
10.00
7.30
10.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

mašni namen
+ Emilija Meke
+ Marija Škrjanc (d.d. Skubetovi iz Ajdovca in Lipovca)
++ iz družin Virant in Lovšin
+ Jože Jakič (d. Vida Okorn)
+ Frančiška in Viljem Vesel
- živi in ++ Škulj in Giovani
+ Janez Fink, obl.
- živi in ++ župljani
+ Alojzij Intihar, obl.
+ Jože in Brigita Marinšek, obl.
- v zahvalo in priprošnjo za zdravje
+ duh. Stanislav Perčič
+ Ljudmila Jamnik
+ Igor Bezak
++ Strletovi iz Skopačnika
- živi in ++ župljani
+ Jožefa Hrastnik (d.d. sosedje)
+ Anton Rebolj
+ Dragica, obl. in Niko Padar
+ Andreja Žužek
obredi velikega petka (ni svete maše)
++ iz družine Tancek in Glinšek
- živi in ++ župljani
- za varne poti
- po namenu
+ Frančiška Jakič (d. Janez Adamič)
+ Jožefa Marinšek (d. hči Joži z družino)
++ starši Zupančič in Filej
+ Jože Jakič (d. Anica Anžič)
++ starši in stari starši Lovšin
- živi in ++ župljani
- na čast Svetemu Duhu

