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VELIKI TEDEN V NAŠI ŽUPNIJI 
Izredne razmere, ki jih je povzročila epidemija KOVIDA 19 še vedno 

zahtevajo, da praznike prilagodimo zahtevam, ki nam jih sporoča Vlada 

RS, NIJZ in Navodila slovenskih škofov.  

VEROUK : V preteklem tednu smo z veroučenci že opravili spoved in 

imeli verouk. Tudi ta teden v ponedeljek in torej še pridemo k verouku, 

po Veliki noči pa bodo velikonočne počitnice. 

OBISK VELIKEGA TRIDNEVJA je mogoč v tolikšnem številu, kakor 

do sedaj ob upoštevanju varnostne razdalje, razkuževanja, in nošenje 

maske, ki velja za vse starejše od 6 let. Obredi velikega tridnevja se bodo 

začeli ob 19. uri. MINISTRANTJE: vsak kdor želi sodelovati v tistem 

večeru imam vaje eno uro pred obredi, torej ob 18.uri. 

P. 29. 3. 

ob 18.00 

Bertold, redovnik; Štefan IX., papež 

+ Jožica Ogris, 30. dan 

+ Martin Ahčin 

T. 30. 3. 

ob 18.00 

Janez Klimak, opat; Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda 

+ Janez in Frančiška Rebernik 

-Mariji v priprošnjo za božje varstvo »P« 

S. 31. 3. 

ob 7.00 

Gvido (Vido), opat; Benjamin, diakon; Kornelija, mučenka 

+Jožef Zakrajšek 

+ Manca Flac 

Č. 

 

1.4. 

ob 19.00 

VELIKI ČETRTEK; Tomaž Tolentinski, misijonar 

+ Angela in Vinko Cuderman 

P. 2. 4. 

ob 19.00 

VELIKI PETEK; Frančišek Paolski, puščavnik 

Obredi velikega petka 

S. 3. 4. 

ob 19.00 

VELIKA SOBOTA; Rihard (Riko), škof;  

+ Franc Grilc 

+ Anica Vreček 

N. 4. 4. 

ob 6.00 

ob 8.00 

ob 10.00 

VELIKONOČNA NEDELJA – Izidor Seviljski, škof 

-Za žive in pokojne farane 

+ Annemone Schneck Steidel 

+ Marina Jagodic 

P. 5. 4. 

ob 8.00 

ob 10.00 

Ponedeljek v velikonočni osmini 

+ Pekovi – Adergas 

+ Vinko in Marta Blaznik (obl.) 

+ Franc Rozman 

T. 6. 4. 

ob 18.00    
Torek v velikonočni osmini; Irenej iz Srema, škof;  

+ Janez Kalan - Trata 

S. 7. 4. 

ob 7.00 

Sreda v velikonočni osmini; Janez Krstnik de la Salle 

+ Stanislava Sajevic 

Č. 8. 4. 

ob 18.00 

Četrtek v velikonočni osmini; Maksim in Timotej, mučenca 

+ Angela Dobnikar, 30. dan 

P. 9. 4. 

ob 18.00 

Petek v velikonočni osmini; Maksim Aleksandrijski, škof 

+ Ivanka Tonin 

+ Katarina Prosen 

S. 10. 4. 

ob 18.00 

Sobota v velikonočni osmini; Domen, škof 

+ Pavel Rezar 

N. 11. 4. 

 

ob 8.00 

ob 10.00 

2. velikonočna nedelja; bela nedelja; nedelja božjega 

usmiljenja 

- za žive in pokojne farane 

+ Marjan Česen (obl.) 
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VELIKA NOČ 

 

Skupaj sta tekla, vendar je drugi 

učenec Petra prehítel in prvi prišel h 

grobu. Sklônil se je in videl povôje,  

ki so ležali tam, vendar ni vstopil.  

Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je 

šel za njim, in stopil v grob. Videl je 

povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je 

bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih,  

temveč posebej zvit na drugem 

mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi 

učenec, ki je prvi prišel h grobu;  

in videl je in veroval.(Jn 20,4–8) 

 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE 

CERKVE:  Lepo se zahvaljujem 

skupini št. 8 iz Velesovega za 

lepo očiščeno in okrašeno cerkev. 

V tem tednu vas VABIM DA 

POSTAVITE BOŽJI GROB. 

Cerkev bi pa čistili v petek, 2. 

aprila, krasili pa šele v soboto 3. 

4. v dopoldanskem času, ko je še 

posebej na vrsti skupina št. 9 in 

10 iz Velesovega.  
 
URNIK »Ej, Kramar že spet ste 

zamudili! Ali sploh veste, kdaj 

tukaj pričenjamo z delom?« -

»Ne mojster. Ko pridem vedno 

že vsi delajo.« 



VELIKI ČETRTEK – spomin zadnje večerje, zapoved ljubezni, Jezus 

postavi zakrament mašniškega posvečenja. Letos umivanje nog odpade, 

prav tako večerja velikega četrtka za može in župnijske sodelavce. 

VELIKI PETEK – spomin Jezusove smrti na križu ob 15h. Obredi 

velikega petka ob 19h s prilagojenim češčenjem križa. Darovi Velikega 

petka so namenjeni vzdrževanju cerkva v Sveti deželi. 

VELIKA SOBOTA: Ob 7h – blagoslov velikonočnega ognja. Ogenj 

prihajajte iskat v skupinah po 10. Največ 10 ljudi se lahko v skupini zbira 

zunaj bogoslužnega prostora. Ogenj bo na razpolago do 8h zjutraj.  

- BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL : 

- PRAPROTNA POLICA – ob 16h pri znamenju na sredini vasi pri 

Rozmanovih oziroma na ploščadi pred domačijo pri Slemčevih. (maske 

razdalja, in največ 10 ljudi v eni skupini. 

- TRATA: 16.30: košare prinesete v cerkev, v cerkvi je lahko največ 10 

ljudi, ostali počakate na blagoslov pred cerkvijo (maske in skupine največ 

po 10 ljudi) 

- ADERGAS ob 17h: v župnijski cerkvi. 

- V slučaju, da bo slabo vreme, bodo blagoslovi vsi v župnijski cerkvi in 

sicer vsako polno uro od 14h – 17h naprej.  

- VIGILIJA  Ob 19h  

VELIKA NOČ – zaradi epidemioloških razmer ni vstajenjske procesije. 

Imeli pa bomo več svetih maš. Začeli bomo kakor običajno z vstajenjsko 

sveto mašo (brez petja) ob 6h. Naslednja maša ob 8h in še tretja ob 10h. V 

cerkvi moramo upoštevati vsa navodila NIJZ – maske, razkuževanje, 

varnostne razdalje… Darovi te nedelje bodo namenjeni obnovi našega 

samostana, katerega smo začeli v lanski jeseni. Sem spada pevska soba, 

hodnik v povezavi s korom in muzejski prostor, stopnišče…. Hvala za vse 

vaše darove. 

STAREJŠI IN BOLNI: Obiskal vas bom v torek in sredo v dopoldanskem 

času. 

Kdor je bolan ali čuti katere znake okužbe nikakor ne sme prihajati v 

cerkev in na blagoslove velikonočnih jedi. Naj pokliče župnika in bomo 

uredili drugače.  
 

Župnija Velesovo, Adergas 1, 4207 Cerklje na Gor. Izdal in odgovarja:     

Slavko Kalan, župnik; tel.: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov  

ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN:  

www.zupnija-velesovo.si ŽUPNIJSKI TRR: SI 56 0433 1000 3327 797 

HVALA ZA VAŠE DAROVE ZA CERKEV, ki jih nakažete na TRR. 

 

                                                                                                                 

VELIKA NOČ 
»Življenja, rojenega iz občestva ne 

morem uresničiti drugače, kot je to 

storil naš Gospod na veliko noč… 

Marko razdajaj se in skušaj biti 

osvobojen samega sebe ter 

pomagaj vsem, da bodo lahko 

resnično dar drug drugemu…«To 

je zaupal p. Špidlik – duhovni oče p. 

Marka Rupnika, na smrtni postelji. 

Spoštovani in dragi farani. Toliko 

novih dogodkov, ki smo jih doživeli v zadnjem letu morda še nihče od živečih 

ni doživel. Če bi živeli eno leto v težkih vojnih časih morda, vendar to je nekaj 

drugačnega. To kar se je v zadnjem letu dogajalo, se je odvijalo po vsem svetu. 

Posledice … se še preštevajo.  

To kar se je zgodilo z Jezusom Kristusom pred dvema tisočletjema, je prav tako 

zaznamovalo ves svet. Jezus je živel, oznanjal, trpel, umrl in vstal od mrtvih za 

ves svet. Če se zavedam današnjega dne, ko ljudje umirajo sebi, ko jaz v 

preprostosti in ponižnosti iz ljubezni vztrajam na poti za druge.  

Postanimo drug za drugega dar, in nas bo popeljal od upanja v tem svetu na pot 

v večno življenje in večne Ljubezni. Vsem skupaj voščim veselo in 

blagoslovljeno Alelujo. Kristus je vstal in živi ! Vaš župnik Slavko 

Grafika: Sabina Zorman 
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