28. 3. 2021

št. 4

------------------------------------------------------------------------------------------------SVETA VELIKA NOČ, BODI NAM VSEM V POMOČ! ALELUJA!
Minilo je leto dni, odkar živimo v vsakodnevni
negotovosti epidemije. Vsake toliko negotovost začne
bledeti v upanju na boljše, ko v medijih objavljene
številke postajajo nižje, in spet dobiva na moči, ko se
stanje poslabšuje.
Pred nami je velika noč, praznik Jezusovega vstajenja.
Jezusovi apostoli so se, razen apostola Janeza, potem ko
so Jezusa prijeli, mučili in ga križali, razbežali v
negotovosti in strahu za svoje življenje. Jezus jim je v
letih javnega delovanja večkrat omenjal, da bo trpel, umrl
in tretji dan vstal od mrtvih. Pa očitno njegovih besed
niso vzeli povsem zares, jih niso pravilno razumeli ali pa
so v strahu in žalosti ob njegovi smrti nanje preprosto
pozabili. Strah je v njih pognal pregloboke korenine, da
bi Jezusovo zagotovilo o vstajenju bilo dovolj, da ne bi
izgubili upanja. Tudi Marija Magdalena v velikonočnem
jutru pride h grobu in opazi, da je kamen od groba odvaljen, ne pomisli, da je Jezus vstal
od mrtvih. Pomisli, da so ga odnesli iz groba. Tudi ona ni mogla doumeti, da bi Jezus
sam, brez pomoči nekoga, lahko zapustil grob.
Marija Magdalena takoj teče in novico o praznem grobu sporoči učencem. Peter in Janez
se napotita k grobu, da bi vse to preverila. To kar Peter vidi kaže na nerazumljiv
dogodek. Če bi Jezusa iz groba odnesli, ne bi tam ostal prtič, ki je bil na glavi in povoji,
ki so bili celo zviti. Ko vstopi v grob drugi učenec Janez in vidi vse to, razume, da telo
Jezusa ni bilo odneseno, ampak da je Jezusovo telo dobilo novo življenje, ki je drugačno
od tega našega zemeljskega. Življenje, kjer prtič in povoji niso več potrebni. In takrat je
Janez »videl in veroval«.
Potrebovali so dokaz, ki je pregnal njihovo nevero, potrebovali so srečanje z Vstalim, ki
je iz njih počistil strah in negotovost in jih napolnil z neizmernim veseljem in upanjem,
da z Jezusovo smrtjo ni vsega konec, ampak se pravzaprav vse šele začenja.
Če smo iskreni, se v tem času marsikdo izmed nas znajde v koži Jezusovih učencev.
Čeprav bi bilo logično, da smo mi na boljšem. Zakaj? Mi poznamo razplet filma,
Jezusovi učenci pa so bili še igralci v tem filmu. Mi vemo, da za velikim petkom pride
vstajenje, da Jezusove napovedi in obljube, da ga bo Oče tretji dan obudil, niso bile
prazne besede. Učenci so to morali doživeti. Po srečanju z Vstalim postanejo drugačni
ljudje, ko pa jim Jezus pošlje še Svetega Duha, pa so izginili vsi strahovi. V njih se
porodi neskončno veselje, zagnanost za oznanjevanje, gorečnost za Jezusa, tudi za ceno
svojega življenja.

Velika noč je pred nami. Ne vemo še, kako jo bomo letos navzven praznovali. Lahko pa
ne glede na razmere naredimo nekaj bistvenega. Dovolimo Jezusu, da vstane v nas in da
mi vstanemo z Njim. Da odrine od našega srca kamen dvomov, strahu, zagrenjenosti in
negotovosti in v nas zasadi seme upanja in vere, da nas ima On neskončno rad.
Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč! Aleluja!

župnik Drago
*****************************************************************************************

VELIKONOČNO TRIDNEVJE
VELIKI ČETRTEK
19.00 - Sveta maša v spomin Jezusove zadnje večerje.
Na koncu maše se Najsvetejše odnese v stranski oltar, kjer
bomo imeli krajše češčenje.
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.
Pri slovesnih prošnjah za vse potrebe bomo na koncu dodali še prošnjo za
preizkušane v času epidemije.
Pri češčenju križa le duhovnik poljubi križ, verniki pa
ga lahko počastijo s poklekom ali priklonom ali tako,
da na svojem mestu v klopi nekaj časa molče klečijo.

VELIKA SOBOTA
7.00 - blagoslov ognja in vode
• čaščenje pri Božjem grobu:
Dopoldne in popoldne po blagoslovu jedil ste
povabljeni k češčenju Jezusa v Božjem grobu. Spodaj je seznam čaščenja po vaseh
kakor v preteklih letih, povabljeni pa kadarkoli v času, ko bo Najsvetejše
izpostavljeno v češčenje.
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
Če bo vreme dopuščalo, bomo blagoslove jedil opravili zunaj. Povabljeni ste, da
ravnate odgovorno in v skladu s pravili v času epidemije.
19.00 - slovesna velikonočna vigilija

VELIKA NOČ
Zaradi razmer v času epidemije bodo letos na veliko noč tri svete maše: ob 7.00, ob
8.30 in ob 10.00.
Ker letos vstajenjska procesija odpade, bo duhovnik vstalega Jezusa v monštranci
med zvonjenjem odnesel iz Božjega groba na glavni oltar.
****************************************************************************************

Za obisk svetih maš in obredov v velikem tednu (četrtek, petek, sobota
in nedelja – razen za češčenje in blagoslov jedil) je potrebna predhodna
prijava na spletni strani župnije https://zelimlje.donbosko.si/.
Zaradi hitro spreminjajočih se razmer lahko pride tudi do sprememb pri
obhajanju velikonočnih praznikov. O morebitnih spremembah boste
pravočasno obveščeni na spletni strani in na Fb strani župnije.
****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE

4. 4.

18. 4.

Smrjene

Saša Marinček,
Martina Padar,
Janika Kramar

2. 5.

Suša

Ana, Nina,
Mateja Štebljaj,
Zdenka
Kozamernik,
Lara Intihar

Klada

Anja, Mateja
Jeraj-Povše,
Jožica Povše,
družina Škrjanec

9. 5.

Smrjene

Veronika Kolbl,
Marija Meglen,
Dragica Gačnik

POJASNILO O OBHAJANJU SVETIH MAŠ Z LJUDSTVOM
Za obisk nedeljske maše je potrebna prijava, ki jo opravite na spletni strani
župnije. Če komu prijava ne uspe, naj pokliče župnika ali napiše sms.
Po novem odloku (Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021), ki velja za cerkve
manjše od 300 m², torej tudi za našo cerkev, je v cerkvi lahko naenkrat 10 oseb /
družin / oseb istega gospodinjstva.
****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 29. 3.

ura/kraj
19.00

to 30. 3.

19.00

sr 31. 3.
če 1. 4.
pe 2. 4.
so 3. 4.

19.00
19.00
19.00
19.00
7.00
8.30
10.00

ne 4. 4.

mašni namen
+ Marija Mohar
- po namenu (Stražišar)
+ Marko Brence (d. J. Stražišar)
+ Jože Tancek
+ Franc Drobnič SDB (d.d. župljani)
- obredi velikega petka / ni svete maše
+ Ivan Giovani, Marija in Ivan Juha
- živi in ++ župljani
+ Franc Drobnič SDB (d.d. župljani)
+ Stana Škulj (d. Jože Senegačnik)

po 5. 4.

7.30
10.00

to 6. 4.

19.00

če 8. 4.

19.00
Vrh
19.00

pe 9. 4.

19.00

so 10. 4.

po 12. 4.

19.00
7.30
10.00
19.00

to 13. 4.

19.00

sr 14. 4.

19.00
Gradišče

če 15. 4.

19.00

pe 16. 4.
so 17. 4.

po 19. 4.

19.00
19.00
7.30
10.00
19.00

to 20. 4.

19.00

sr 7. 4.

ne 11. 4.

ne 18. 4.

če 22. 4.

19.00
Smrjene
19.00

pe 23. 4.

19.00

so 24. 4.

19.00
7.30
10.00

sr 21. 4.

ne 25. 4.
po 26. 4.

19.00

to 27. 4.
sr 28. 4.
če 29. 4.
pe 30. 4.
so 1. 5.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

ne 2. 5.

+ Franc Petrič
+ Janez Fink, obl.
+ Franc Drobnič SDB
+ Veronika Tomšič, obl.
+ Milan Virant (d.d. domači)
+ Ivan Golob, obl.
+ Marija in Anton Skuk
++ Rus in Zelko
+ Jože in Brigita Marinšek, obl.
++ Kramarjevi, Smrjene
- živi in ++ župljani
+ Anton in Marija Rebolj
+ Francka Žejen (d. Francka Novak)
+ Jožica Senegačnik, obl.
+ Marijan Omerzel, obl.
+ Stane Okorn SDB (d.d. Mihela in Francka)
+ Jože Marinšek (d.d. vaščani)
+ Marija Starc in Frančiška Vesel
+ Andreja Žužek, obl.
+ Milan Virant (d. sosed Pepić)
- živi in ++ župljani
+ Franc Drobnič SDB
+ Alojzij Intihar, obl.
+ Ivan in Marija Starc (d.d. otroci)
+ Niko in Dragica Padar
+ Pavla in Franc Primc, obl.
+ Stane Strle (Skopačnik)
+ duh. Stanislav Perčič
++ iz družine Kranjec in Lobnig
++ Strletovi
- živi in ++ župljani
- za ozdravitev družinskega debla
+ Janez Podlipec (d.d. Golobovi)
+ Matild Domić SDB
+ Rozalija Krivec, obl.
++ iz družine Padar
++ iz družin Tancek in Glinšek
+ Milan Virant (d. sestra Albina z družino)
- živi in ++ župljani
+ Stana Škulj (d. družina Jakič)

