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------------------------------------------------------------------------------------------------VELIKA NOČ, NAŠE VESELJE IN UPANJE
Zatišje, ki se je spustilo na »kalvarijski« grob, v katerega je bilo na mukotrpni
petek položeno Kristusovo iztrpljeno telo, se
je kot koprena razpotegnilo tudi na srca
njegovih učencev. Agonija je končana. Vsaj
to. Ni pa še konec strahu in negotovosti, kaj
se bo zgodilo v prihodnjih dneh. Učenci so se
potuhnili v strahopetno skritost in čakanje; v
Jeruzalemu se v visokih krogih čuti panika.
Pilat je nervozen, veliki duhovniki in njihova
zločinska pajdašija pa tudi. Gotovo še niso
pozabili napovedi od njih umorjenega, da bo
tretji dan obnovil tempelj svojega telesa. Kaj,
če se bo to res zgodilo? Ne sme se! Rojeva se nov scenarij: podkupovanje
stražarjev groba za laž, da križani ni vstal. Čeprav so priče »kalvarijske« drame
doživele konec zasmehovanega »judovskega kralja«, so vsi čutili, da se je to
zgodilo z nekim namenom. Niso pa vedeli, s kakšnim. In prav v tem je
čudovitost Božjih načrtov in delovanja. Zmeraj gre za presenečenje. Nič ni po
človeških načrtih. Že naši predniki so iz izkušnje skovali pregovor: »Božja pota
niso naša pota.« Bog v svoji nedoumljivi modrosti in previdnosti vse vodi do
končnega smisla, ki se mu pravi: novo nebo in nova zemlja. Stvarstvo in
človeštvo gresta v to smer. Ne gre za samodejno določenost, temveč za
podarjeno pridruženost Božji slavi. Ljudje to lahko svobodno sprejmemo kot
ljubeče povabilo, lahko pa izberemo tudi zavrnitev. Nebeški Oče je v jutru
»tretjega dne« vstopil v nevrotično »kalvarijsko« zatišje. Kot je nekoč poslal
svojega Duha, da pričuje nad Jordanom, da je od Krstnika krščeni njegov
ljubljeni Sin, nad katerim ima veselje, je tudi tokrat poslal moč vseh moči, Duha,
v katerem je umorjeni, a vendar Očetu neomajno zvesti Sin, vstal v življenje.
Zgodilo se je novo stvarstvo, rodilo se je novo človeštvo, začela se je nova
zgodovina. Nič več ni tako, kot je bilo. Trohnoba smrti je odpravljena. Tukaj in
sedaj in na vse večne čase je novo Življenje, ki več ne umrje. Strah je bil
pregnan. Med učence in druge priče vstalega Gospoda se je naselilo veliko
veselje. Niso ga mogli ohraniti samo zase. Prišlo je tudi do nas. Prišlo je z
oznanilom, ki daje upanje, da bomo vstali tudi mi. (Škof Peter Štumpf, Sporočila
slovenskih škofij 04/2022)

Naj bo Velika noč za nas vse praznik svetlobe, praznik zmage luči nad temo,
življenja nad smrtjo, pravičnosti nad grehom, upanja nad brezupom. Naj bo
praznik naših src, ki hrepenijo po upanju, tudi če je v njih čisto majčken plamen
vere.
Veselimo in radujmo se. Kristus je vstal, Aleluja!
župnik Drago
*****************************************************************************************

VELIKONOČNO TRIDNEVJE
VELIKI ČETRTEK
19.00 – Slovesna sveta maša v spomin Jezusove zadnje
večerje. Na koncu maše se Najsvetejše odnese v
stranski oltar (v ječo), kjer bo sledilo krajše češčenje.
Na veliki četrtek bo nabirka pri večerni sveti maši po
sklepu škofovske konference namenjena za potrebe
Karitas za pomoč Ukrajini.
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
Darovi velikega petka (košarica pri križu), so namenjeni za
Sveto deželo, za podporo kristjanov na Bližnjem vzhodu.
VELIKA SOBOTA
7.00 - blagoslov velikonočnega ognja
• češčenje pri Božjem grobu:
Dopoldne in popoldne po blagoslovu jedil ste povabljeni k
češčenju Jezusa v Božjem grobu. Spodaj je seznam češčenja 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). Popoldne je začetek češčenja 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 - praznična sveta maša

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 4. april, po večerni maši, molitev za župnijo.
• Nedelja, 10. april, župnijski križev pot na Kureščku. Tisti, ki bomo poromali peš,
bomo iz Želimelj odšli okrog 14.00. Vsi, ki tega ne zmorete in se boste tja odpeljali
z avtomobilom, pa se nam na Kureščku pridružite ob 16.00 pri molitvi križevega
pota.
• Vse petke v postnem času pol ure pred mašo (18.30) molimo križev pot.
*****************************************************************************************

V Cerkvi pozdravljamo novega člana: Jakob Žužek, Domžale/Gradišče
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE

13. 4.

Želimlje

17. 4.

Vrh

družina
Adamič,
družina
Senegačnik,
Francka Jakič
družina Jeršin,
družina Starc

1. 5.

8. 5.

Gradišče

Tončka Fink,
Nada Kodrič,
Ida Volavšek,
Jožica Žužek

Želimlje

Ivanka
Dobravec,
Štefka
Podlogar,
družina Šmuc

SVETE MAŠE
dan

ura/kraj

po 4. 4.

19.00

to 5. 4.

19.00

če 7. 4.

19.00
Vrh
19.00

pe 8. 4.

19.00

so 9. 4.

19.00

sr 6. 4.

7.30
ne 10. 4.
po 11. 4.

10.00
19.00

mašni namen

+ Janez Fink, obl.
+ Janez Pibernik
- po namenu
++ iz družin Virant in Lovšin
+ Uroš Jamnik (d.d. vaščani Vrha)
+ Angela Podlipec (d.d. sodelavke Žup. karitas)
- za mir
+ Ivan Golob (d. Ančka Kolenc)
+ Jožica Senegačnik, obl.
+ Ivan Golob, obl.
- živi in ++ župljani
+ Štefan Vinšek, obl.
+ Anton in Marija Rebolj
+ Ivan Starc (d.d. Jožefa in Jože Colarič)

to 12. 4.

19.00

sr 13. 4.

19.00
Gradišče

če 14. 4.

19.00

pe 15. 4.

19.00

++ Kovačič
+ Marija Juha (d.d. Kramarjevi iz Želimelj)
++ iz Prekmurja
+ Franc Drobnič SDB (darovali vaščani Gradišča)
+ Marija in Jože Tancek
+ Marija in Ciril Gregorič
- obredi velikega petka

so 16. 4.

19.00

++ iz družin Virant in Lovšin

7.00

+ Franc Petrič

10.00

- živi in ++ župljani

7.30

+ zet Damir

10.00

+ Stanislav in Ivana Žmuc

ne 17. 4.
po 18. 4.

če 21. 4.

19.00
19.00
Smrjene
19.00

pe 22. 4.

19.00

so 23. 4.

19.00

to 19. 4.
sr 20. 4.

ne 24. 4.

7.30
10.00

po 25. 4.

19.00

to 26. 4.

19.00

sr 27. 4.

19.00

če 28. 4.

19.00

pe 29. 4.

19.00

so 30. 4.

19.00

ne 1. 5.

+ Andreja Žužek, obl.
+ Janez Kadunc (d.d. vaščani Smrjen)
+ Majid Hejja (d.d. sosedje)
+ Janez Kramar
+ Alojzij Intihar, obl.
+ Frančiška Štebljaj (d. hči Minka s Tonetom)
+ Niko in Dragica Padar
+ Franc Drobnič SDB (d.d. Reboljevi)
++ Strletovi
- živi in ++ župljani
+ Ivanka Marinčič, obl. in ++ Marinčičevi in
Grmovi
+ Mateja Jeraj Povše (d.d. domači)
+ Ivan Golob (d. Zinka Podlipec)

7.30

+ Matild Domić SDB (d. Marjeta iz Veržeja)
+ Marija Rebolj (d. družina Giovani)
+ Marija Starc (d.d. otroci)
+ Frančiška Šmuc
+ Alojzij Kumše (d.d. domači)
+ Rozalija Krivec, obl.
+ Janez Duščak (d. družina Ponikvar)
++ iz družin Virant in Lovšin

10.00

- živi in ++ župljani

