
 
 

             17. april 2011  
 
 
 

NEDELJA 6. POSTNA – CVETNA                             

17.04.      
 

ob 7h      za farane        
ob 8.30   na Pernovem  za +Jakoba in Pavlo Grobelnik      
ob 10h   za +Jožeta in vse Žolnirjeve, obl.                  
               - pri drugih dveh mašah blagoslov zelenja  

Ponedeljek Galdin                    

18.04.                 ob 19h    za rajne Sodinove                             

Torek Leon                                                                                         

19.04.            ob 7h      za rajne Zavalinškove starše ter Marjana in Marijo Krušič  

Sreda Marijan                                                                                      

20.04.       ob 7h      za +Jožefo in Martina Golavšek, obl.                      

Četrtek VELIKI ČETRTEK                                                                

21.04.       ob 19h    za +Martina Golavšek in Ožbelakove                     

Petek VELIKI PETEK                                                                     

22.04. ob 19h    obredi velikega petka                                 

Sobota VELIKA SOBOTA                                    

23.04.          ob 7h      blagoslov ognja                                   
ob 19h    za +Marjetko in Rudija Vrčkovnik, obl.  

NEDELJA V E L I K A   N O Č                            

24.04. 
 

ob 7h      vstajenjska procesija in maša  za farane  
ob 10h    za +Franca, Rozalijo in Antona Doler                

 
 
 



* V tednu po cvetni nedelji je pred nami velikonočno tridnevje, ki se začne z 
velikim četrtkom. Sveto tridnevje z Veliko nočjo je vrhunec celega bogoslužnega leta. 
V teh dneh želi bogoslužje obnoviti in ponazoriti dogodke zadnjih dni Jezusovega 
življenja. – Lepa priprava na sam velikonočni praznik je, če se udeležimo tudi teh 
obredov zadnjih treh dni velikega tedna, ki bodo vedno ob 19. uri.  
 
************************************************************* 

 

VELIKA NOČ JE PRED NAMI  …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOČ … SVETLO JUTRO 
 

Upanje je strto, veselje je minilo, žalost preplavlja srce, smrt je pred vrati. 
Človek več ne ve, kam naj se obrne, pot je izgubljena, nima več nobenega 
zaupanja, tudi ne v Boga. Čuti se obdanega od temine kot v globokem rovu črne 
teme; ne upa si več iskati izhoda: to je noč! Kristusovi prijatelji doživljajo tako 
noč! Toda glej, majhen, izgubljen pramen luči na obzorju. Čisto droben! Samo 
majhna, trepetajoča svetloba. Čisto krhka. Toda noč že mineva. Počasi se veča 
omahljiva svetloba in se širi naprej, mrak se mora dokončno umakniti. Človek bi 
rekel: Boj! Končno se povsod razširi svetloba: obliva obraze in sega v srce. To je 
dan. Za apostole tisto jutro vstaja svetel dan! 
In dan po soboti, prvi dan v tednu, je postal tudi za nas kristjane »Gospodov 
dan«, nedelja, dan vstalega Jezus Kristusa. Veselimo se – praznujmo! 

 
»Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji 
dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, ne vsemu ljudstvu, 

temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z 
njim jedli in pili potem, ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi 

naročil, naj oznanjamo ljudem in pričamo, da je on tisti, ki 
ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih.«  

 
Aleluja! Kristus je vstal! On računa na naše pričevanje, a 

naša vera je včasih tako majhna, da si niti ne upamo 
povedati, da je Jezus naš Gospod. Bodimo pogumni. 

Pričajmo – imamo veselo novico! 
 


