Veliki teden
VELIKI ČETRTEK
Slovesno bogoslužje bo ob 18. uri pri Sv. Trojici in ob 20.00 pri Fari
Ta dan obhajamo slovesnost zadnje večerje, pri kateri je Jezus postavil zakrament svetega
Rešnjega Telesa in mašniškega posvečenja. Oba zakramenta pričata, da je Jezus prišel na svet,
da bi stregel. Zgled nam je dal, da bi tudi mi vsi tako delali, da bi tudi mi drug drugemu stregli.
Tudi duhovniki se danes spominjajo svojega duhovniškega posvečenja in Gospodovega
naročila: »Pojdite po vsem svetu in učite vse narode.«
Dogodkov Gospodove zadnje večerje se ne bomo samo spominjali, ampak jih bomo prav
nocoj globoko doživeli in se zanje zahvalili.
V nekaterih župnijah je ta večer obred umivanje nog. Duhovnik vzame posodo z vodo ter
izbranim vernikom ali predstavnikom vernikov umije in obriše noge, s čimer posnema
Jezusovo umivanje nog apostolom pri zadnji večerji. Tako simbolično pokaže, da je kljub
dostojanstvu duhovniške službe služabnik zaupanim ljudem.
Papež Frančišek je na lanski veliki četrtek v mladinskem zaporu Casal del Marmo v Rimu
daroval mašo in 12 mladoletnim zapornikom, različnih narodnosti in veroizpovedi, med njimi
sta bili tudi dve dekleti, umil noge.
Letos bo na veliki četrtek maševal v zavodu zelo bolnih.
Pri Judih je bilo umivanje nog znamenje gostoljubnosti in dobrodošlice gostu. Noge so
gostom navadno umivali sužnji. Jezus je učence s tem dejanjem učil služenja in ponižnosti,
zato so tudi škofje in duhovniki poklicani, da škofiji, župniji ali skupnosti, ki jim je zaupana,
služijo v bratski ljubezni. Umivanje nog ima dva pomena: nekateri v njem bolj izpostavljajo
spomin na krst, drugi pa povabilo k dejavni ljubezni do bližnjega v nesebičnem služenju.
Po Slavi orgle in zvonovi utihnejo do velikonočne vigilije.
Po sveti maši bomo spremljali Jezusa pri molitvi na Oljski gori. Najprej bo skupna molitvena
ura in nato večerno bdenje.

VELIKI PETEK
Na veliki petek se spominjamo Jezusove smrti na križu. KRIŽ govori o človeškem sovraštvu
in vse-odpuščajoči Božji ljubezni. Veliki petek bomo v polnosti doživeli po obredih velikega
petka, strogem postu in tihi zbranosti.
Ob 15. uri bo v cerkvi pobožnost križevega pota.
Čeprav je to sredi popoldneva, je to dan, ko pretreseni zremo v dokončno darovanje Božjega Sina.
OBREDI VELIKEGA PETKA
bodo ob 18. uri pri Sv. Trojici in ob 20.00 pri Fari
To je edini dan v letu, ko ni svete maše, saj veliki in večni duhovnik sam na oltarju križa
daruje svoje življenje.
Po koncu obreda bomo molili Devetdnevnica Božjega usmiljenja!
Bogoslužje velikega petka ima tri dele:
OPRAVILO BOŽJE BESEDE, ČEŠČENJE KRIŽA, OBHAJILO.

Takoj po končanih obredih bo molitveno bdenje.

VELIKA SOBOTA
BLAGOSLOV OGNJA bo pred cerkvijo pri Fari ob 6,00 uri in ob 7.00 pri Sv. Trojici.
Raznašalci naj blagoslovljen ogenj prinesejo čimveč ljudem. Novi ogenj pomeni novo, drugačno, božje življenje, ki ga želimo živeti, ker smo svoja srca očistili v dobri velikonočni
spovedi. Ker ogenj govori o očiščenju, dobrem in prijetnem naj bi tudi vsi raznašalci to
pravočasno storili!
Raznašalci naj si pripravijo potrebno orodje in posodo ter naj blagoslovljeni ogenj prinesejo v
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čim več domov. Kjer v stanovanju nimate peči, lahko z blagoslovljenim ognjem prižgete svečo.
ČAŠČENJE JEZUSA V BOŽJEM GROBU

Na Veliko soboto bo najsvetejše izpostavljeno v čaščenje čez dan pri Fari od 11,00 do 17,00 ter pri
Sv. Trojici od 12,30 do 17,00. Jezusov prijatelj se bo ta dan zadržal v molitvi pri Božjem grobu.
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL – KOŠARICE

Blagoslov jedil je obred ljudske pobožnosti, namenjen zavedanju Božje dobrote do člove-ka,
da bi ta lažje začutil Božjo bližino in nav-zočnost v vsakdanjem življenju. Prebuja misel in
hvaležnost za milosti, ki izhajajo iz velike noči, in nas opozarja na Božjo bližino.
Velikonočna jedila v družini ustvarjajo Božje okolje in so podoba velikonočne večerje, ki jo
je Jezus obhajal s svojimi učenci, ter mašne daritve – velikonočne gostije, na katero smo
vsi povabljeni.
Blagoslov velikonočnih jedi in velikonočni ogenj

6,00 – ogenj Fara
7,00 – ogenj Sv. Tr.
7,30 – Vel. Bloke
8,00 – Radlek
8,15 – Studeno

8,30 – Metulje
9,00 – Hudi vrh
9,15 – Topol
9,30 – Ravne
9,45 – Studenec

10,15 – Runarsko
10,30 – Veliki vrh
10,45 – Volčje
11,00 – Sv. Duh
11,15 – Ravnik

12,00 – Fara
13,00 – Sv. Urh
13,30 – Ulaka
14,00 – Sv.Trojica

VELIKONOČNA VIGILIJA sobota ob 20. uri na obeh farah
Za slavje luči prinesite sveče. Slovesno bogoslužje začnemo ob kresu pred cerkvijo.
VELIKONOČNA VIGILIJA pomeni veselo čakanje v molitvi na Kristusovo vrnitev. Obredi naj
bi bili ponoči, pozno zvečer ali zgodaj zjutraj. Velikonočna vigilija je enako kot velika noč.
Tema, ki je nocoj v cerkvi, je podoba našega življenja. V to temo brez naših zaslug, od zunaj,
prihajata luč in jasnost. Najlepši stavek za nocojšnje praznovanje, ki ga je Kristus povedal o
sebi, je: »Jaz sem luč sveta!« Luč je praznamenje, brez katerega življenje ni mogoče. Tako
pomembna je, da je Bog že prvi dan ustvaril luč. Nocoj, Kristus – Luč sveta – napolnjuje
temo velikega petka in Kalvarije. V tej luči je veliko upanje za vse človeštvo.
Bogoslužje velikonočne vigilije ima štiri dele: slavje luči ter besedno, krstno in evharistično
bogoslužje. Ta večer prinesemo s seboj lepo svečo /večjo ali manjšo/, ki jo bodo ministranti
prižgali pri obnovitvi krstnih obljub. Naj ima ščitnik proti kapljanju voska. Doma pa naj gori
pri slovesnem velikonočnem zajtrku!

VELIKONOČNO JUTRO
BLOKE – OB 7,00 BO VSTAJENJE, PROCESIJA
SV. TROJICA – OB 8,30 BO VSTAJENJE, PROCESIJA
Udeležba pri procesiji je pomebna in zgovorna, tako kot vse obredje velikonočnih praznikov,
ima močan simbolni pomen. Kristjan želi najpomembnejšo novico vseh časov sporočiti vsemu
svetu. Zato gremo ven iz cerkve. Razumljivo je, da v cerkvi osta-nejo tisti starejši in bolni, ki
težko hodijo. Ti počakajo na svojih mestih. Kar nespodobno pa je, če si kdo zaradi komodnosti
špara sedišče in zato procesijo kar izpusti ali se tej maši izogne. Po procesiji je EVHARISTIČNO SLAVJE.
Druga sv. maša bo ob 10.00.

Danes, na ta veliki praznik, je pred nami velika naloga. Resnično moramo spoznati veličino
Kristusovega vstajenja. Premagan je bil greh, potrjeno je vse, kar nas Kristus uči. Torej
pričujmo drugim o njegovi veličini, veselimo se! Darujmo svojo radost in veselje drug drugemu. Kajti: Kristus je vstal! Kristus živi!

VELIKONOČNI PONEDELJEK
Na velikonočni ponedeljek – ko gremo v Emaus – bodo sv. maše ob 17,00 pri sv. Urhu, ob
18,00 v Vel. Blokah in ob 19,00 pri Fari!

BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Na veliki petek začnemo devetdenvnico Božjega usmiljenja. Ta molitev nas čudovito vodi v
osebni ali skupni molitvi ali čaščenju Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
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