
št. 7, 25. marec 2018

Velika noč 2018
»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre, 
in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.« (Jn 11, 25)

Naj nam te Jezusove 
besede dajejo moč 
in tolažbo, ne le v 
teh velikonočnih 
praznikih, ampak 
še posebno, ko 
bomo morali 
nositi križ svojega 
življenja

vam želita vaša 
duhovnika
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Velikonočno voščilo slovenskih škofov

»Gospod je vstal! Zares je vstal!«

To je veselo sporočilo velikonočnega 
dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo 
ves postni čas. Ob tem sporočilu slišimo 
in izrekamo še druge vzklike: »Radujte 
in veselite se!« »Odrešeni ste, aleluja!« 
»Smrt in greh sta premagana, aleluja!«

Morda se bo kdo od ljudi pri navede-
nih vzklikih vprašal: Kaj to pomeni? Za-
kaj je Jezus vstal od mrtvih? Česa sem pa 
jaz rešen? Kaj vse to praznovanje pome-
ni in kako konkretno to vstopa v moje 
življenje?

Naše voščilo ob velikonočnih prazni-
kih je hkrati molitev in prošnja k Sve-
temu Duhu za veselje in sprejemanje 
velikonočne skrivnosti. Na binkoštni 
dan so apostoli prejeli Svetega Duha, 
da so razumeli in v polnosti vstopili v 
skrivnost velike noči: Jezusove daritve 
in odrešenja. V skupnosti Cerkve so se 
ljudje veselili, se dali krstiti, oznanjali 
Jezusovo vstajenje in živeli novo življe-
nje; življenje prenovljenih ljudi, življenje 
velikonočnega kristjana.

Bratje in sestre, najprej vas ob prazni-
ku vabimo k veselju nad lastnim krstom: 
nad tem, da smemo biti po skrivnosti 
Jezusove smrti in vstajenja člani Cerkve, 
udje Kristusovega skrivnostnega tele-
sa. Vabimo vas tudi k veselju nad zau-
panim poslanstvom, ki nam ga izroča 
vstali Jezus: poslanstvom v krščanskem 
občestvu, župniji, redovni ali drugi sku-
pnosti, družini, narodu, človeštvu… V 
hvaležnosti se veselimo, da smemo so-
delovati z vstalim Gospodom in služiti s 
svojim delom, z molitvijo in darovanim 
trpljenjem.

Zato voščimo vsem duhovnikom, re-
dovnikom in redovnicam, vsem verni-
kom doma in po svetu, posebej bolnim 
in trpečim, da bi bili odprti Svetemu 
Duhu za prejem oznanila; da bi vaša 
srca napolnilo veselje zaradi odrešenja; 
da bi to skrivnost sprejeli kot neizmeren 
dar; da bi vstali Jezus vstopil v vaš vsak-
danjik in vse medsebojne odnose; da bi 
to veselo novico posredovali še drugim 
ljudem!

Vaši škofje
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Obisk bolnikov pred veliko nočjo bo 
v ponedeljek, 26 marca. Obiskali bomo 
vse, ki jih redno obiskujemo za prve pet-
ke, prijavite pa tudi vse druge, ki bi ne 
mogli priti v cerkev. Velikonočna spoved 
in prejem svetega obhajila je za kristja-
na nekaj samo po sebi umevnega. 

Velikonočno spovedovanje je bilo tudi 
v domu na Vidmu v petek, 23., v torek, 
27. marca, pa bo v domu v Ponikvah ob 
15.00.

Spovedovanje bo poleg cvetne nedelje 
ves teden. Prve tri dni velikega tedna bo 
na Vidmu vsak dan sveta maša ob sedmih 
zjutraj in sedmih zvečer. Med mašami in 
po njih pa bo spovedovanje. V ponede-
ljek je ob 18.00 sveta maša in spovedo-
vanje v Ponikvah, v torek v Kompoljah, 
v sredo pa v Hočevju. Na veliki četrtek 
bo spovedovanje od štirih dalje, vendar 
le do deset minut pred peto, ko se mora 
duhovnik pripraviti na sveto mašo. Zve-
čer, ko se vrne g. Marinko iz Strug, pa bo 
on na voljo, dokler bo potrebno. 

Tudi na veliki petek in veliko soboto, 
zlasti dopoldne, je priložnost za sveto 
spoved.

Blagoslov župnijske 
knjižnice

Kljub elektronskemu načinu življenja 
ima knjiga še vedno veliko moč. Knjižni-
ce so še vedno precej obiskane in kdor se 
želi osebno poglobiti v neko stvar, vza-
me v roke knjigo. Sam sem že od malih 
nog zbiral knjige in jih rad prebiral. Tako 

se je nabralo precejšnje število knjig, 
najrazličnejših vsebin, to smo združili 
s knjigami, ki jih je zapustil moj pred-
nik, župnik g. Rafko, in smo ustanovili 
župnijsko knjižnico. Urejanja knjižnice 
sem popolnoma nevešč in zahteva ogro-
mno časa, zato sem prosil za pomoč go. 
Sabino Lenarčič, ki je direktorica naše-
ga doma Svete Terezije. Lotila se je dela, 
medtem pa je Bog preko Anike Štrubelj 
poskrbel za dva človeka, ki imata znanje 
in sposobnost, in to sta naša soseda, ki 
sta kupila nekdanjo Čadovo hišo, ga. An-
dreja in g. Andrej Štorman Vreg. Kot bi 
ju sam Bog poslal. Z veseljem in navdu-
šenjem sta se lotila dela. Dodatne knji-
žne police je naredil mizar Albin Babič,  
sobo sta vnaprej pripravila brata Tomšič 
in v župnišču sta zgoraj nastala dva lepa 
prostora za župnijsko knjižnico. Skoraj 
leto dni sta urejala precej veliko število 
knjig in na velikonočni ponedeljek po 
pol enajsti maši vabimo vse, ki vas zani-
ma, da se nam pridružite pri blagoslovu 
te lepe pridobitve. Že sedaj si lahko spo-
sodite knjige, čeprav še ni vse dokončno 
urejeno.

Iz srca bi se rad zahvalil vsem omenje-
nim, hvaležen sem tudi za računalnik, ki 
ga je podarilo za knjižnico računalniško 
podjetje Naveza iz Vel. Lašč.

Obisk g. prof.  
dr. Ivana Štuheca

Skupaj z občino in kulturnim dru-
štvom pripravljamo za soboto, 14. aprila, 
ob 20.00 srečanje z enim najbolj znanih 
slovenskih duhovnikov in analitikom 
političnih dogodkov dr. Ivanom Štuhe-
cem. Nedavno je izšla njegova knjiga 
SLOVENIJA BREZ PATRIJE IN ZVONOV. V 
njej so članki, ki jih je pisal in govoril v 

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE
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najrazličnejših medijih in odkriva resni-
co o našem stanju, ki ga mnogi želijo po-
tvoriti in prilagoditi po svojem okusu.

Srečanje bo v Jakličevem domu, saj 
pričakujemo, da mnoge to zanima, in 
vas toplo vabimo.

Zahvala vsem, ki ste dali svoj dar za 
cerkovnike/mežnarje v župnijski cerkvi 
in na podružnicah. Skrbno opravljajo 
svoje delo in brez njih bi bilo stanje v 
cerkvah zelo žalostno. Bog jim povrni, 
mi pa s svojim prispevkom v vrednosti 
daru za eno mašo pokažemo, da smo 
jim hvaležni in njihovo delo cenimo. V 
vaseh, ki spadajo pod farni zvon, pobe-
rejo te darove ključarji in jih dajo žu-
pniku, ki mesečno nagrajuje mežnarja. 
Hvala vsem trem ključarjem!

Hvaležni smo naši godbi, ki igra v veli-
konočni procesiji, kar naredi vzdušje res 
veličastno. Na belo nedeljo pa nas godba 
vsako leto razveseli z igranjem pri pol 
enajsti maši. Bog jim za vse povrni! 

Sveto velikonočno 
TRIDNEVJE

Vrhunec cerkvenega leta je v času od 
velikega četrtka zvečer do velike nede-
lje. V teh dnevih podoživljamo Odrešeni-
kovo trpljenje, smrt in vstajenja, skratka 
– naše odrešenje. V naši župniji se večina 
zaveda veličine teh dogodkov in se ude-
ležujete svetih obredov, kjer lepo sode-
lujete in ostajate v molitvi. Starši, dajte 
zgled svojim otrokom, pridite z njimi te 
večere v cerkev, četudi je nekoliko daljše, 
saj se moramo v bogoslužju predati do-
gajanju in poslušanju, kar skušamo na-
rediti kar najbolj spoštljivo in slovesno, 
da se dogodki vtisnejo v naša srca.

VELIKI ČETRTEK 
Gospodove zadnje 

večerje in izdaje

To je duhovniški dan, zato se dopol-
dne duhovniki zberejo okoli svojih ško-
fov pri krizmeni maši in obnovijo du-
hovniške obljube.

Pri večerni maši pa podoživljamo vse 
dogodke tega velikega večera. Jezus je 
zbral svoje apostole pri zadnji večerji. 
Tam jim je izkazal ljubezen do konca, 
ko jim je umil noge in jim naročil, naj 
tudi oni tako delajo. Potem je spremenil 
kruh v svoje telo in vino v svojo kri in 
vnaprej pokazal, da se bo naslednji dan 
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na krvavi način daroval za vse ljudi in 
bo to ponavljal pri vsaki sveti maši, ki jo 
bodo darovali njegovi duhovniki. Zato je 
apostole posvetil v duhovnike.

V naši župniji apostole predstavlja-
jo ključarji, katerim duhovnik pri maši 
umije noge. V prvih klopeh pa so vsako 
leto prvoobhajanci skupaj s svojimi star-
ši, da vidijo, kako pomemben dogodek 
jih čaka, ko bodo to leto prvikrat preje-
li posvečeni kruh in v njem Jezusa. Po 
maši jim duhovnik razdeli hlebček kru-
ha, prvoobhajanci pa jih razdelijo doma 
med vse družinske člane.

Zaradi velikega obiska je sveta maša v 
naši župniji tudi ob 17.00 za tiste, ki bi 
se zvečer ne mogli udeležiti bogoslužja.

Po večerni maši prenesemo Najsvetej-
še v ječo, kjer z Jezusom bedimo in mo-
limo do polnoči. Najprej moli mladina in 
tisti, ki pozneje ne morejo, ob 23.00 pa 
se zberejo člani raznih skupin in v petju 
in molitvi bedijo z Jezusom do polnoči.

VELIKI PETEK 
Gospodovega trpljenja

Ta dan preživimo kristjani v strogem 
postu in v mislih na trpečega Odrešeni-
ka, ki so ga po krivični obsodbi najprej 
bičali, zasramovali, s trnjem kronali, sam 
si je nato moral nesti križ na Kalvarijo, 
kjer so ga nanj z žeblji pribili, dokler ni 
v strahotnih mukah ob treh popoldne 
izdihnil svojo dušo.

Že ob 15.00 se nekateri zberemo v 

cerkvi k molitvi. Ob 17.00 molimo križev 
pot, po njem pa navzoči prejmejo sveto 
obhajilo. Glavno bogoslužno opravilo je 
zvečer ob 19.00.

Ta dan je čaščenje križa vrhunec bogo-
služja. Križ je postavljen, vendar ne več 
na gori Kalvariji; ni več obdan s kletvi-
cami poganskih vojakov, temveč v sredi-
šču čaščenja Cerkve. V tem trenutku glo-
bokega žalovanja je Cerkev že deležna 
tolažbe tihe radosti vstajenja, ki je pred 
vrati. »Tvoj križ častimo, Gospod, in tvo-
je sveto vstajenja hvalimo in poveličuje-
mo, glej, zaradi križa je prišlo veselje na 
ves svet.« S tem spevom se na kratko že 
oznanja velika noč, Cerkev poje o vstaje-
nju in o veselju. Tega ne smemo pozabi-
ti. Kljub najgloblji potrtosti in otožnosti 
naj nas navdaja nepozabno sporočilo te 
osrečujoče pesmi: »Zaradi križa je prišlo 
veselje na ves svet.« 

VELIKA SOBOTA 
Gospodovega počitka v 

Božjem grobu in priprave 
na veliko noč

Velika sobota je dan »umrlega Boga«, 
dan, ki dobro izraža izkušnjo naše dobe, 
nekakšna predhodnica odsotnosti Boga, 
skritega v grobu, ki se ne prebuja, se ne 
oglaša več. Nima ga več smisla niti zani-
kati, dovolj ga je preprosto spregledati… 
Kristus je stopil skozi vrata naša najhuj-
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še osamljenosti; v svojem trpljenju se 
je pognal v brezno naše zapuščenosti. 
Tam, kjer nas noben drugi glas ne more 
več doseči, nas čaka on. Pekel je torej 
premagan, ali natančneje, premagana je 
smrt, ki je do tedaj pomenila pekel, a to 
ni več. Niti ni več ista kakor poprej, kaj-
ti sedaj je tudi v smrti življenje, sedaj se 
tudi v njej skriva ljubezen.

To v naši župniji globoko čutite in po-
kažete. Skoraj ni odraslega človeka, ki 
bi ta dan ne prišel eno uro molit in se 
zahvaljevat pred Božji grob, prej pa hva-
ležno poljubit svete rane Križanega.

Čez dan blagoslavljamo velikonočna 
jedila, vsi pa že čutimo zveličavno dej-
stvo, da smo odrešeni, kar slavimo v ve-
liki noči, ki zvečer nastopa.

VELIKA NOČ 
Gospodovega vstajenja

V bogoslužju se nedelja pričenja vedno 
v soboto zvečer, ravno zaradi te velike 
noči, v kateri je Gospod Jezus premagal 
greh, hudobijo in smrt in zmagoslavno 
vstal.

Ko pade mrak, se verni zberemo ob 

velikonočnem ognju, kjer se pričenja 
slovesno praznovanje Gospodovega 
vstajenja. Od ognja, ki je bil blagoslo-
vljen zjutraj in so ga raznesli po vseh 
domovih, prižgemo velikonočno svečo, 
ki predstavlja vstalega Kristusa. Od nje 
si vsi prižgemo svoje sveče, da pokaže-
mo, da smo od Kristusa pri krstu prejeli 
večno življenje. S prižganimi svečami 
gremo prepevajoč v temno cerkev. Sredi 
cerkve zapojemo drugič KRISTUSOVA 
LUČ – BOGU HVALA in odpev. Ko pa pri-
demo pred  oltar, zapojemo tretjič KRI-
STUSOVA LUČ; takrat pa se prižgejo vse 
luči in stoje s prižganimi svečami poslu-
šamo velikonočno hvalnico, v kateri se 
Cerkev vsa radostna zahvaljuje svojemu 
Odrešeniku za milost odrešenja.

Sledi poslušanje Božjih del, ki jih je 
Bog storil v zgodovini, nato pa je bla-
goslov krstne vode in obnovitev krstnih 
obljub, na kar sledi daritveni del svete 
maše, polne velikonočnega veselja, ki se 
bo naslednje jutro prelilo še v slovesno 
procesijo in radostno praznovanje.
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Spo red čaš če nja in  
bla go slo va ve li ko noč nih je dil

Spored čaščenja

6.30 Blagoslov ognja
8—9 Kompolje, Hočevje
9—10 Ponikve
10—11 Podgora
11—12 Zagorica
12—13 Mala vas
13—14 Podpeč, Ilova gora
14—15 Videm
15—16 Cesta
16—17 Zdenska vas
17—18 Podgorica, Predstruge
18—19 Bruhanja vas, Vodice
 
Blagoslov jedi

11.30  Ho čev je
12.00  Ilo va Go ra
13.00  Sv. An ton, Pod go ri ca
13.30  Ce sta, Za go ri ca
14.00  Pred stru ge
14.30  Vo di ce
15.00  Po nik ve, Bru ha nja vas
15.30  Pod peč, Pod go ra
16.00  Ma la vas, Kom po lje
17.00  Vi dem, Dom Sv. Te re zi je

Razna oznanila

Velikonočni ponedeljek je praznik. 
Svete maše so v prazničnem redu. Po pol 
enajsti maši bo, kot je že povedano, bla-

goslov župnijske knjižnice. Ob treh po-
poldne pa je zaobljubljena protipožarna 
procesija iz Zdenske vasi k Svetemu An-
tonu, kjer je sveta maša.

Darove za našega misijonarja Toneta 
Grma in sestro Tadejo boste tudi letos 
lahko oddali na veliki četrtek pri vseh 
mašah, za kar sta vam iz srca hvaležna 
in z njimi naredita veliki dobrega.

Pirhi za osamljene in starejše, ki jih ve-
likodušno podarite ob blagoslovu jedil, 
naredijo veliko veselja zlasti vsem po 
domovih starejših. Na veliko nedeljo ob 
treh popoldne lepo vabljeni mladi, da jih 
odnesemo v oba domova v naši župni-
ji  in starejšim tudi kaj zapojemo in vo-
ščimo blagoslovljene praznike. Našim v 
domu v Grosupljem in v Loškem potoku 
pa bomo odnesli pirhe naslednje dni.  

Krstna nedelja bo na belo nedeljo. Pri-
prava na krste bo kot rečeno v sredo, 28. 
marca, za drugo pa se boste dogovorili.
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Pon. 26. 3.
Veliki teden

Evgenija

Vid.
Pon.
Vid.

7.00
18.00
19.00

Starši in brat Žnidaršič, V. obl.
Anica in Ivan Novak
Ivana Gruden, 30. dan
Za zdravje P. B.

Tor. 27. 3.
Veliki teden

Peregrin

Vid.
Kom.
Vid.

7.00
18.00
19.00

Marija Bradač, obl., Z. v.
Vida in Miro Buščaj, obl.
Marija in Ludvik Cimerman, sin Ciril

Sre. 28. 3.
Veliki teden

Milada

Vid.
Hoč.
Vid.

7.00
18.00
19.00

Za zdravje D
Vsi Kadunčevi
Bernarda Nose, obl., B. v.

Čet. 29. 3.
VEL. ČETR.

Vid.
Vid.

17.00
20.00

G. Mrkun, Rafko, Ogrinc, T. Škulj
za svetost duhovnikov in nove poklice

Pet. 30. 3.
VEL. PETEK

Vid.
Vid.

17.00
19.00

KRIŽEV POT
OBREDI VEL. PETKA

Sob. 31. 3.
VEL. SOB.

Vid.
Vid.

6.30
19.00

Blagoslov ognja – čaščenje
Jože Jamnik, obl., I. G.

Ned. 1. 4.
VELIKA NOČ

Tomaž, Ljuba

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.00
   9.15

 10.30
 19.00

Za farane
Franc Somrak, obl.
Franc in Antonija Blatnik, obl., Predst.
Johinovi in Vinko Čampa

Pon. 2. 4.
VELIKON. 

PON.

Vid.
Pon.
Vid.
S. A.

7.30
9.00

10.30
15.00

Tone Novak, V. 7
Živi in pok. Muhovi
Vojko in Akeksandra Zalar, obl., Predst.
Frančiška Štrubelj, obl., Z. v.

Tor. 3. 4.
Rihard

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Milka, Frenk in Milan Padar, obl., M. v.
Alojz Prijatelj, 30. obl.

Sre. 4. 4.
Izidor

Vid. 7.00 Ivan in Frančiška Kaplan, obl., V.
Za mir in pravičnost v svetu

Čet. 5. 4.
Vincencij

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Alojzij Boštjančič, 30. dan
Marija Pajk, obl.

Pet. 6. 4.
PRVI P. Irenej

Vid. 19.00 Branko Samide, obl.
Franc Turk, duh.

Sob. 7. 4.
Janez de Salle

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Starši Novak in Femec, obl., B. v.
Frančiška in Franc Rus, obl.

Ned. 8. 4.
BELA NED.

Božjega 
usmiljenja

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Milan Hočevar, obl.
Janez Novak, obl., M. v.
Rozi in Tone Vidmar, obl., Zg.


