
BLAGOSLOV JEDI DOMA 
Naredimo znamenje križa. Zmolimo 
desetko rožnega venca. Preberemo 
naslednjo Božjo besedo: Ber ilo iz pe-
te Mojzesove knjige. Mojzes je govoril 
izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vse-
ga pota, po katerem te je Gospod, tvoj 
Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, 
da bi te ponižal in preskusil, da bi spoz-
nal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spol-
njeval njegove zapovedi ali ne. Poniže-
val te je in te stradal, potem pa hranil z 
mano, ki je nisi poznal in je niso pozna-
li tvoji očetje, da bi ti pokazal, da člo-
vek ne živi samo od kruha; kajti človek 
živi od vsega, kar nastaja po Gospodo-
vih ustih. Preberemo naslednji evange-
lij: Iz svetega evangelija po Janezu. 
Resnično, resnično, povem vam: Kdor 
veruje vame, ima večno življenje. Jaz 
sem kruh življenja. Vasi očetje so v 
puščavi jedli mano in so umrli. To je 
kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od 
njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki 
sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega 
kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga 
bom dal jaz, je moje meso za življenje 
sveta. Blagoslovimo velikonočne jedi: 
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse 
dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar 
imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, 
da bomo v tvojih darovih gledali tvojo 
neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo 
uživali, naj se veselimo telesnega in 
dušnega zdravja. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen. Naredimo znamenje 
križa. 

POKOPI 
Cerkveno so bili pokopani Jožef Janže-
kovič, Marija Polšak, Jožefa Pirc, Kazi-
mir Živko Levičnik, Marija Žagar. 
 

BOŽJA BESEDA 
5. 4. 2020 (cvetna nedelja): Iz 50,4-7; 
Ps 22,8-9.17-18.19-20.23-24; Flp 2,6-
11; (Procesija) Mt 21,1-11; (Pasijon) 
Mt 26,14-27,66 ali Mt 27,11-54. 

9. 4. 2020 (veliki četrtek): 2 Mz 
12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-16.17-18; 
1 Kor 11,23-26; Jn 13,1-15. 

10. 4. 2020 (veliki petek): Iz 
52,13-53,12; Ps 31,2.6.12-13.15-
16.17.25; Heb 4,14-16;5,7-9; Jn 18,1-
19,42. 

11. 4. 2020 (velikonočna vigilija): 
(1. berilo) 1 Mz 1,1-2,2 (2. berilo) 1 Mz 
22,1-18; (3. berilo) 2 Mz 14,15-15,1; (4. 
berilo) Iz 54,5-14; (5. berilo) Iz 55,1-11; 
(6. berilo) Bar 3,9-15; 3,32-4,4; (7. beri-
lo) Ezk 36,16-28; (1. psalm) Ps 104,1-2.5
-6.10.12-14.24.35 (2. psalm) Ps 16,5.8-
11; (3. psalm) 2 Mz 15,1-6.17-18; (4. 
psalm) Ps 30,2.4-6.11-13; (5. psalm) Iz 
12,2-6; (6. psalm) Ps 19,8-11; (7. psalm) 
Ps 42,3.5; 43,3.4; Rim 6,3-11; Ps 118,1-
2.16-17.22-23; Mt 28,1-10. 

12. 4. 2020 (velika noč): 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. 

19. 4. 2020 (bela nedelja): Apd 
2,42-47; Ps 118,2-4.13-15.22-24; 1 Pt 1,3
-9; Jn 20,19-31. 

26. 4. 2020 (3. velikonočna nede-
lja): Apd 2,14.22-33; Ps 16,1-2.5.7-11; 1 
Pt 1,17-21; Lk 24,13-35. 
 

ZAHVALA IN VOŠČILO 
Kranjska duhovnika Andrej in Vinko se 
vsem, ki naju imate v dneh samoizolacije 
v mislih in molitvah, lepo zahvaljujeva. 
Številni ste se javili in naju tudi povpra-
šali, če kaj potrebujeva. Ob tem vam spo-
ročava, da vsak dan moliva za vas in vse 
vaše bližnje, ko mašujeva po sprejetih 
mašnih namenih, moliva brevir in rožni 
venec. Na vse kličeva Božji blagoslov in 
varstvo ter upava, da se kmalu spet oseb-
no srečamo v naši župnijski cerkvi. Zdra-
vo in mirno veliko noč vam želiva. 

LETOŠNJA VELIKA NOČ 
 
Takšne nismo vajeni. Težko je… Škofje so sprejeli navodila za obhajanje velikonočnih praznikov v 
Sloveniji v času epidemije COVID-19. 

Na cvetno nedeljo duhovnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi mašo brez navzočnosti ljudstva 
in brez somaševanja. Verniki vabljeni k spremljanju maše po televiziji (TV SLO 2 ob 10.00). Župnik 
opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki doma pripravijo zelenje 
(npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Duhovnik blagoslovljenega 
zelenja ne sme deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko 
prišlo do okužb oz. širjenja epidemije. Verniki vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta 
(TV SLO 1, predvidoma ob 11.35). 

Na veliki četrtek župnik obhaja večerno mašo v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Verniki 
vabljeni, da ta dan zmolijo rožni venec za duhovne poklice oz. preberejo pasijon po Janezu. 

Na veliki petek župnik opravi bogoslužje brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi. Pri obre-
du duhovnik izreče posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje. 
Verniki vabljeni, da ta dan zmolijo žalostni del rožnega venca oz. križev pot (ob 15.00 na Radiu Ognji-
šče). Prav tako verniki vabljeni k spremljanju križevega pota papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer). Ta 
dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja. 

Na veliko soboto blagoslov in delitev ognja odpade. Škofje določajo, da je zaradi epidemije 
veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu. Verniki vabljeni, da pripravijo velikonočna jedila in se 
udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice (TV SLO 1, pred-
vidoma ob 15.00 in 17.00). Župnik opravi blagoslov velikonočnih jedi iz zaprte župnijske cerkva brez 
navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice. Verniki lahko doma sami spoštljivo blago-
slovijo velikonočne jedi (molitev je na zadnji strani oznanil). Župnik velikonočno vigilijo opravi v 
zaprti župnijski cerkvi. Verniki vabljeni k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov (TV SLO 1 
na veliko soboto zvečer). 

Na veliko noč vstajenjska procesija odpade. Verniki vabljeni, da se ob 8.00 po domovih zbe-
rejo k velikonočnem zajtrku in zmolijo Oče naš, Zdrava Marija in naslednjo molitev: Nebeški Oče, 
blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj čutili 
lakoto po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen. Duhovniki darujejo velikonočno mašo v zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe 
vernikov in brez somaševanja. Verniki vabljeni k spremljanju prenosa velikonočne maše iz mariborske 
stolnice (TV SLO 2 ob 10.00), ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma 
ob 11.35) in prenosa papeževega blagoslova Urbi et Orbi (predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1). 

Na velikonočni ponedeljek duhovnik obhaja mašo sam in brez navzočnosti vernikov v zaprti 
cerkvi. Tudi na ta dan se odpovemo obiskom (Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije. 

Spovedovanje in ostali župnijski dogodki do nadaljnjega ne potekajo. Ko ukrepi pande-
mije minejo, se župnijsko življenje začne odvijati po objavljenem župnijskem koledarju (glej oznanila). 

          29. marec 2020 

  Leto 51., št. 4 
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PON 
30. 03. 

Amadej, vojvoda 7.30 Terezija in Gabrijel Kozjek 
18.00 za zdravje 

(ves teden spovedovanje verou-
čencev od 4. do 8. razreda) 

TOR 
31. 03. 

Kornelija, mučenka 7.30 Štefan Bolčina 
18.00 + Primc in Kapler 

 

SRE 
01. 04. 

Irena in Agapa, 
mučenki 

7.30 po namenu 
18.00 v čast Svetemu Duhu 

 

ČET 
02. 04. 

Frančišek Paolski, 
redovni ustanovitelj 

7.30 v zahvalo 
18.00 družina Vovko 

(17.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 
18.30 sestanek ŽKK) 

PET 
03. 04. 

Sikst I., papež 7.30 v čast Srcu Jezusovemu 
18.00 Nežka Pavičič 

(- prvi petek, dopoldne obhajilo 
bolnih na domu 
7h-19h spovedujejo dekanijski 
duhovniki 
17.00 adoracija pred Najsvetej-
šim s križevim potom) 

SOB 
04. 04. 

Benedikt, redovnik 7.30 za duhovne poklice 
18.00 Florjan Pavec 

(- prva sobota) 

NED 
05. 04. 

 

6. POSTNA  
NEDELJA -  

CVETNA 

8.00 za župnijo 
10.00 Franc Jerman 
19.00 Milan Lisec, obl. 

(- nabirka za cvetje v cerkvi 
18.30 križev pot) 

PON 
06. 04. 

Vilijem, opat 7.30 Srečko Tušar 
18.00 k Svetemu Duhu za zdravo 
pamet 

 

TOR 
07. 04. 

Herman, redovnik 7.30 za zdravje 
18.00 Barbara Gogala, obl. 

 

SRE 
08. 04. 

Julija, redovnica 7.30 Darinka Mencinger 
18.00 za blagoslov v mladih družinah 

(17.00 ministrantske vaje) 

ČET 
09. 04. 

VELIKI  
ČETRTEK 

19.00 v čast Jezusovemu trpljenju  (7h-19h spoveduje p. Markelj 
odmor 11.30-14.00) 
17.00 ministrantske vaje 
19.00 sv. maša vel. četrtka z 
apostoli) 

PET 
10. 04. 

VELIKI PETEK 19.00 pasijon, češčenje križa in  
sv. evharistija  

(7h-19h spoveduje p. Markelj 
odmor 11.30-14.00) 
7.00 križev pot in hvalnice 
17.00 ministrantske vaje 
19.00 obredi vel. petka s češče-
njem križa) 

SOB 
11. 04. 

VELIKA SOBOTA 19.00 1. Zdenka in Peter Kukovica; 
           2. Jožef Janžekovič, 30. dan 

(7h-19h spoveduje p. Markelj 
odmor 11.30-14.00) 
-čez dan blagoslovi jedi 
7.00 blagoslov ognja in hvalnice 
17.00 ministrantske vaje 
19.00 vel. vigilija s škofom in 
katehumeni) 

NED 
12. 04. 

VELIKA 
NOČ 

6.00 za župnijo 
8.00 Slavko Zupanič., obl. 
10.00 starši in sestra ter brat Hrestak 

19.00 Marjan Prek  

(6.00 vstajenjska sv. maša s  
procesijo) 

PON 
13. 04. 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

7.30 starši Andoljšek 
19.00 1. Marica Benedik; 
           2. Marija Poljšak, 30. dan 

 

TOR 
14. 04. 

Valerijan, mučenec 7.30 v čast Svetemu Duhu 
19.00 v dober namen 

(10.00 sveta maša v DUK 
19.30 priprava staršev in  
botrov na sveti krst) 

SRE 
15. 04. 

Damijan, duhovnik 7.30 za zdravje 
19.00 Miro Petrovič 

 

ČET 
16. 04. 

Bernardka, redovnica 7.30 Darinka Mencinger 
19.00 Janez Pintar, obl. 

(18.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 
19.00 v spomin dr. Ljuba  
Sirca v Gorenjskem muzeju) 

PET 
17. 04. 

Rudolf, mučenec 7.30 starša Dolžan in brat Jurij 
19.00 Francka in starši Sagadin 

 

SOB 
18. 04. 

Evzebij, škof 7.30 Darinka Mencinger 
19.00 Mira in Stane Gantar 

 

NED 
19. 04. 

2. VELIKONOČNA  
NEDELJA -  

BELA 
Božjega usmiljenja 

8.00 za župnijo 
10.00 Terezija Oblak 
19.00 Karol Polajnar 

(- krstna nedelja) 

PON 
20. 04. 

Teotim, škof 7.30 v čast Marijinemu in  
Jezusovemu srcu 
19.00 za blagoslov v družini 

 

TOR 
21. 04. 

Anzelm, škof 7.30 za Slovenijo 
19.00 Julija Bizovičar  

 

SRE 
22. 04. 

Aleksandra, mučenka 7.30 za nove duhovne poklice  
19.00 Roman in Matjaž Seljak 

 

ČET 
23. 04. 

Jurij, mučenec 7.30 starši Škrbec in sestri Ana 
ter Vera 
19.00 v čast Matere Božje za 
zdravje  

(18.00 adoracija pred  
Najsvetejšim 
19.30 sestanek za starše prvo-
obhajancev) 

PET 
24. 04. 

Honorij, škof 7.30 za duše v vicah 
19.00 Angela in Anton Marolt 

 

SOB 
25. 04. 

Marko, evangelist 7.30 Nežka Sedej, obl. 
19.00 Mariji Kraljici Miru za mir 
na svetu 

 

NED 
26. 04. 

3. VELIKONOČNA  
NEDELJA  

8.00 za župnijo 
10.00 starši Zupan  
19.00 Mitja Anžej, obl. 

 


