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VEROUK je samo še ta teden. S sveto spovedjo se bomo pripravili na 

velikonočne praznike. Za veliki teden lepo vabim vse otroke, da se udeležite 

obredov velikega tridnevja. To so lepo oblikovani obredi, ki nas pripravijo na 

Velikonočno veselje in vstajenje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vsi obredi na 

veliki četrtek in veliki petek in soboto so ob 19. uri. Torej po sončnem zahodu.  

NA CVETNO NEDELJO bodo pri obeh svetih mašah najvišje in najlepše 

tri morda štiri butarice nagrajene. Otroci in mladi in starši, potrudite se tudi 

letos z lepim sodelovanjem pri tem starodavnem blagoslovu. 

KUD Pod Lipo Adergas pripravlja:  

 v petek, 19. 3. ob 19.00 RAZSTAVA  VELIKONOČNIH VOŠČILNIC s 

kulturnim programom. Ogled bo še možen v nedeljo po obeh sv. mašah in 

popoldan od 14. od 16. ure. (zbirka Silva Sirca). Lepo vabljeni. 

 v ponedeljek, 21. 3.  po sveti maši bo prireditev z naslovom: 

»POBOŽNO V VELIKI TEDEN«. naše stare mame in tete nam bodo 

pripovedovale lepe in že skoraj pozabljene molitve, križev pot in voščila. 

Povezali jih bomo v postne pesmi. Naj bodo tudi te molitve lep vstop v 

veliki teden naše duhovne priprave.  

 

NAMENI SV. MAŠ od 14. marca do 27. marca 2016 

P. 14. 3. 

ob 18.00 

Matilda, kraljica; Pavlina, redovnica 

+ Leopold Plevel (obl.) 

T. 15. 3. 

18.00 

Ludovika de Marillac, redovnica; Klemen Marija Dvoržak 

+ Alojz in Marija Hočevar (obl.) 

S. 16. 3. 

ob 7.00 
Hilarij Oglejski, škof; bl. Danijel Halas, duhovnik, mučenec 

+ Katarina Dagarin 

Č. 

 

17. 3. 

ob 18.00 

Patrik, škof, misijonar; Jedrt (Jerica), devica; Jožef iz Arim. 

+ Alojz in Frančiška Selan 

MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM 

P. 18. 3. 

ob 18.00 

Ciril Jeruzalemski, škof; bl. Valentin Vošnjak, redovnik 

+ Jože in Angela Grilc - Tratarjeva 

S. 19. 3. 

ob 8.00 

ob 18.00 

Jožef, Jezusov rednik; začetek tedna za družine 

- Za duše v vicah 

+ Jože Čimžar (obl.) 

N. 20. 3. 

ob 8.00 

ob 10.00 

CVETNA NEDELJA; Klavdija, mučenka 

- Za žive in pokojne farane 

+ Brlanovi, Bankovi, Vidmarjevi, Gašperlinovi, Moravovi 

P. 21. 3. 

ob 18.00 
Kristijan, opat; Serapion, škof; Hugolin, eremit 

+ Marjeta Rozman 

T. 22. 3. 

ob 18.00 
Lea, spokornica; Klemen, škof; Tomaž Carigrajski 

+ Jože in Angela Grilc 

S. 23. 3. 

ob 7.00 
Alfonz Turibij, škof; Rebeka, redovnica 

+++ družina Nardin 

Č. 24. 3. 

ob 19.00 
VELIKI ČETRTEK; Katarina Švedska, redovnica; Simon  

+++ Šimenčevi 

P. 25. 3. 

ob 19.00 
VELIKI PETEK; Gospodovo oznanjene; Rebeka SP žena 

- Obredi velikega petka 

S. 26. 3. 

ob 7.00 

ob 19.00 

VELIKA SOBOTA; Evgenija, mučenka 

- Blagoslov velikonočnega ognja 

VIGILIJA: + Frančiška Plevel, Adergas 

URE PREMAKNEMO ZA ENO URO NAPREJ! 

N. 27. 3. 

ob 6.00 

ob 10.00 

VELIKA NOČ 

- VSTAJENSKA PROCESIJA; + za farane 

+ Ivanka Kepic (obl.) 

 

BESEDA ŽIVEGA 

BOGA 
CVETNA NEDELJA 

 
Ko pa je šel dalje, so na pot  

razgrinjali svoje plašče. In ko se 
je že bližal pobočju Oljske gore,  
je začela vsa množica učencev 
z močnim glasom veselo hvaliti 
Boga za vsa čudovita dela,  ki 

so jih videli. Klicali so: 
»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v 

Gospodovem imenu; mir v 
nebesih in slava na višavah!«  

(Lk 19,36–38) 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Hvala skupini št. 2 iz 

Trate za čiščenje in krašenje  cerkve. 

Za naslednje 14 dni je na vrsti v 

soboto, 19. 3. skupina  št. 3 iz Trate. 
Ker je ravno Jožefovo, pridete lahko že 

v petek ali v soboto po maši. Za veliko 

noč pa bo na vrsti že prva skupina iz 

Velesovega. Predlagam, da se 

pripravite za čiščenje na veliki petek, v 

soboto pa za krašenje. 
 

PRAZNIK MARIJINEGA 

OZNANJENJA: 

Ker je letos ravno na veliki petek se 

uradno in liturgično prenese na 

ponedeljek po beli nedelji. Pri nas 

pa je takrat tudi celodnevno 

češčenje. Da se bomo lažje udeležili 

češčenja bomo imeli celodnevno 

češčenje že v soboto pred belo 

nedeljo, torej 2. aprila.  

 

 



MINISTRANTJE imajo vaje na veliko tridnevje 1 uro pred obredi.  

VELIKI ČETRTEK:  Veliki četrtek je dan evharistije in postavitve 

duhovniške službe. Na ta dan se spominjamo obhajanja Jezusove 

zadnje večerje z apostoli, ki predstavlja ustanovitev zakramenta 

evharistije. Kot simbolni predmet četrtkovega popoldneva kruh in 

vino. Ti dve prvini kažeta na ohranjanje in dajanje življenja. Obenem 

je postavil zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično udejanjil z 

umivanjem nog učencem Pri maši je obred umivanja nog. Po bogoslužju in 

molitvi »na oljski gori« ključarji in ostali, ki boste sodelovali pri obredu 

umivanja nog, povabljeni v župnišče. 

 VELIKI PETEK: Vsak od nas, ki je tudi na veliki petek 

stopil v cerkev, se je pokrižal. Morda se ob tem ni niti 

zavedal, da s tem priznava, da je Kristusova lastnina, da 

imamo vse od njega in da mu hočemo vse darovati. Na 

današnji dan bo duhovnik križ slovesno razkril ob petju: 

»Glejte, les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo!« Ob našem odgovoru 

»Pridite, molimo,« ga bomo nekaj trenutkov skupno častili.  

 VELIKA SOBOTA: je dan molka, ko se nam zdi, da 

tudi Bog molči. A Bog je odgovoril. In pokazal, kako 

je čas čakanja, četudi se včasih zdi brez smeri in 

upanja, neobhodno potreben za našo rast. Ustavimo se 

ob Božjem grobu, da  se približamo Bogu in smo z 

njim. V naši cerkvi imamo zelo veličasten »božji grob«. Na Veliko soboto radi 

prihajamo k češčenju in molitvi ob božjem grobu. Za vse otroke bom pripravil 

skupno molitev in češčenje pri božjem grobu ob 11h.  

BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL: 
- Zjutraj ob 7. uri je blagoslov velikonočnega ognja. 

- Vse otroke vabim k skupni molitvi ob 11. uri k božjemu grobu. 

- Ob 16.00  - Praprotna Polica: blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 16.30 -  Trata : blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 17.00 – Adergas : blagoslov velikonočnih jedil. 

- Ob 19.00 – slovesno praznovanje VIGILIJE – slavje luči, krst in birma odrasle 

osebe, ter  pričakovanje Gospodovega vstajenja. 

VELIKA NOČ: ob 6.00 je vstajenjska procesija. Nabirka za veliko noč je 

namenjena naši novi kotlovnici. Vabim vas vse k velikodušnosti in boglonaj za vse 

vaše darove. 

MLADINSKO SREČANJE »ČBELE« četrtek, 17. marca ob 20.00. 

MLADINSKO SREČANJE – ANIMATORJEV je v petek, 18. marca ob 20.00. 

Lepo povabljeni! 
  
Izdal in Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov: 

slavko.kalan@rkc.si; ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: www.zupnija-velesovo.si 

 

USODEN POGLED 
 

Potem ko so pripeljali Kristusa na zaslišanje k 

velikemu duhovniku, je na dvorišče palače prišel 

tudi apostol Peter. Ko so ga ljudje prepoznali, so 

ga začeli spraševati, ali ni bil tudi on z Jezusom, ali 

ni on eden izmed učencev, in končno, ali ni on tisti 

Galilejec. Vemo, da je prej Peter, tajil, da pozna 

Kristusa. Ko je Peter vse to še utemeljeval, so 

pripeljali Jezusa z zaslišanja pri velikem 

duhovniku in takrat sta se njuna pogleda srečala. 

»In tisti trenutek, ko je še (Peter) govoril, je petelin zapel. In Gospod se je obrnil in se ozrl 

na Petra in Peter se je spomnil« (Lk 22,60–61). Peter je videl razbičan, krvav in opljuvan, 

zapuščen in ponižan Kristusov obraz ter obenem Kristusov nadvse ljubeči pogled. Kristus 

mu ni nič očital niti ga ni grajal, samo pogledal ga je. V tistem trenutku se ni Peter 

spomnil samo Jezusove napovedi zatajitve, ampak se je spomnil, kar je Kristus govoril o 

sebi in trpljenju. V neskončno ljubeznivem pogledu je začel razumevati Jezusovo 

ljubezen, ki brezpogojno ljubi in gre v  tej ljubezni na križ.  

V nekem smislu Peter res ni poznal Kristusa in ni vedel, kaj pomeni biti z njim. Kajti ko 

bi vedel, kaj to pomeni, bi vedel, da pomeni biti z njim v ljubezni, ki se ne ustavi pred 

preizkušnjo in trpljenjem, ampak je sposobna stopiti na križ. Peter je ob zatajitvi ponižal 

tudi sebe, saj je zanikal svojo istovetnost, se ponižal pred ženo (deklo!), ki v Izraelu ni 

bila cenjena. Ob tem življenjskem polomu bi lahko obupal. Toda zaradi ljubečega 

Kristusovega pogleda Peter zopet najde samega sebe.  Prosimo Gospoda, da bi se v svetih 

dneh velikega tedna tudi mi srečali s Kristusovo ljubeznijo, na sebi občutili njegov  

neskončno ljubezniv pogled in se resnično spreobrnili.            Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

Grafika: Sabina Zorman 
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