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Maše v prihodnjem tednu
6. POSTNA NEDELJA, 29. 3., cvetna nedelja
Ob 7.00: v zahvalo za uslišane prošnje, za božjo 
                 pomoč in blagoslov
ob 9.00: za + Ivana SIKOVŠKA, 2. obl.
               za + iz družine BRLOGAR in Ivana GOLUBA
ob 10.30: za  žive in + farane
ob 14.00 križev pot na ŠMIHEL, nato sveta maša
              za ozdravitev in osvoboditev notranjih ran
PONEDELJEK, 30. 3. ponedeljek velikega tedna
Ob 7.30: za + Ladislava PUŠNIKA
                za + Jasmino SINKAR
                za + Janka DEŽELAKA
                za + Milko GUNZEK
TOREK, 31. 3. torek velikega tedna
Ob 19.00: Bogu v zahvalo
                 za + Petra BOLČINA
                 za + Pavla BOLČINA
7. kateheza: ne vpelji nas v skušnjavo, reši nas vsega 
              hudega; blagoslov, ne prekletstvo; hrana močnih 
SREDA, 1. 4. sreda velikega tedna
Ob 7.30: za + DOLARJEVE
                za + Amalijo in Silvestra HRASTNIKA
                za + Roziko KRAJNC
ČETRTEK, 2. 4. VELIKI ČETRTEK
Ob 19.30: za + Hedviko SKUBIC in njene starše
                 za + brata kapucina Frančka HRASTNIKA
                 za + Adolfa in Ano ŠANCA
PETEK, 3. 4. VELIKI PETEK
Ob 15.00: križev pot pri kapeli v Hudi Jami
ob 19.30: obredi 
SOBOTA, 4. 4. VELIKA SOBOTA
Ob 7.00: blagoslov ognja
ob 19.30: za + Amalijo in Jožefa SENICA
                za + Marjeto POSPEH

VELIKA NOČ, 5.4.
Ob 6.00: procesija, sv. maša za žive in + farane
ob 9.00: za + Ludvika PESJAKA, 30. dan
ob 10.30: za + Franca JUVANA, 3. obl.
                za + Jurija, Olgo in sina Jožeta KAPELARI

V sredo 1. aprila čisti in pripravlja svetišče za praznike 
vsa župnija. Zahvala za krašenje v marcu vasema 
Kuretno in Strmca. V aprilu čisti in krasi Rečica.
.................................................................................................................................................................

Blagoslovi jedil na veliko soboto:
Sv. Martin: ob 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, pred 
velikonočno vigilijo ob 19,15.
Marija Gradec: 15.00/ Rifengozd (če ne bo padavin): ob 10.30.
Velikonočna vigilija bo ob 19.30. To je noč, 
ko v molitvi, premišljevanju Božje besede, krst-
nem in evharističnem bogoslužju in ob petju, verniki 
pričakujejo Kristusov prihod iz smrti v življenje. Ko be-
dimo, naj bi bili podobni ljudem s prižganimi svetilka-
mi, ki čakajo Gospodarja da jih, ko se vrne, posadi za 
mizo in jih sam postreže.
Letos sledi nočno bedenje kot je v navadi s prve 
sobote na nedeljo. 
Velika noč, vstajenjska procesija z Najsvetejšim ob 
6.00. Po poti darovanja je prišel Jezus do slave vsta-
jenja. Tudi naša pot pelje ob njegovi, zato se veselimo, 
da bomo z njim v nebeškem veselju. Ta dan se spomin-
jamo največjega čudeža in temelja naše vere, ki je vsta-
jenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Velika noč je največji 
krščanski praznik. Skrivnost vstajenja lahko razumemo 
samo v moči vere, ki je Božji dar. Vera v Kristusovo 
vstajenje je sad vzgoje in osebne duhovne poti.
Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje zaradi pričevanj 
oseb, ki se jim je Jezus prikazal po vstajenju in jim 
z očitnimi znamenji dokazal svojo istovetnost. Dva 
učenca na poti v Emavs sta ga prepoznala po lomljen-
ju kruha, spoznajmo ga tudi mi in se radi udeležujmo 
svetih maš, ki vsaka zase govori o zmagi nad smrtjo. 
Na velikonočni ponedeljek bomo v Laškem deležni 
uprizoritve Gospodevega trpljenja, ki mu 
pravimo Pasijon.

Hozana, naš kralj prihaja! 
Vodi nas, vladaj nam!



V dneh pred uprizoritvijo Laškega pasijona  nas nago-
varjajo  njegovi ustvarjalci 

Tudi letos bom sodelovala pri pasijonu, tokrat že tretjič. 
Spominjam se prvega pasijona pred 30 leti, ko sva sode-
lovala oba z možem kot novo poročena, nato pasijonov, 
ko je sodeloval samo mož. Lani se je pridružil sin Pe-
ter, letos pa že sin Primož. Vedno doživljam pasijon kot 
duhovne vaje za vso družino in za vso žunijsko skup-
nost. Ob tem doživljam tisto pristno veselje , ki ga la-
hko daje samo Bog in ki ga je nemogoče obdržati zase, 
moraš ga posredovati tudi drugim. Končno mislim, da 
ni slučaj,  da imamo pasijon ravno v Laškem. V Laškem 
imamo kraj, kjer je pokopanih ogromno mučencev. In 
tam, kjer se dogajajo hude krivice in zločini, nam Bog 
tudi daje še veliko več milosti. Vse krivice, zamere, gre-
he, zločine izročimo Njemu, ki je ravno zato prišel med 
nas! Le tako bomo lahko odpustili vse, prav vse in objeli 
tiste, ki jih je izkoristil hudi duh za svoja zla dejanja 
proti nedolžnim žrtvam. Saj smo vsi otroci istega Očeta. 
Čutim, da Bog to od nas pričakuje.           Mateja Belej

..........................
Čeprav ne spadamo v laško župnijo, trije člani  naše 
družine sodelujemo pri Laškem pasijonu že drugo leto 
zapored. K sodelovanju smo bili povabljeni kot člani 
MPZ Koral. 
Zaradi »kroničnega« pomanjkanja časa smo se sprva na-
menili sodelovati predvsem s petjem, nato pa smo sprej-
eli še nekaj manjših vlog. Sodelujemo pri množičnih 
prizorih, sin sodeluje tudi pri mrtvaškem plesu in sodbi, 
mož pa je v vlogi »velikega  duhovnika«. 
Pri letošnjih pripravah na pasijon smo vsi zelo veseli 
duhovne kateheze, ki jo pred vsakimi vajami pripravi 
ga.Magdalena. Vsakič pričnemo z začetnim nagovorom 
in  skupno molitvijo, ki jo vodi g.kaplan Klemen Jager.  
Preko kateheze  spoznavamo posamezne like iz upr-
izoritve in skušamo razumeti, zakaj so ravnali tako kot 
so. Kateheza pripomore tudi k naši  medsebojni poveza-
nosti, zaradi česar je naše čutenje in sodelovanje vsakič 
boljše in bolj sproščeno, kar bo– upam »pomagalo«, da 
bodo letošnje uprizoritve tudi bolj doživete. 
Upoštevajoč, da pri pasijonu pravzaprav sodelujemo 

sami preprosti ljudje, ki večinoma nimamo kakšnih 
omembe vrednih igralskih talentov, ima naša režiserka 
z nami precej težko delo. Ga. Magdalena Hrastnik in 
vsi člani njene družine so v teh mesecih svoj vsakdan  
povsem prilagodili potrebam pasijona in so skupaj s še 
nekaterimi najbolj aktivnimi sodelavci najbolj zaslužni, 
da bo pasijon tudi letos doživel uprizoritev. 
Že iz preteklosti se spominjam nekaterih uprizoritev 
pasijona v Laškem in tudi drugod, ki sem si jih imela 
priložnost ogledati. Pasijon s svojim zgodovinskim 
sporočilom vselej nagovarja in spodbuja k razmišljanju, 
verjamem- da ne samo v Boga verujočega ampak vsake-
ga svobodno mislečega človeka. To ni samo pripoved o 
Jezusu iz Nazareta, njegovem trpljenju in vstajenju am-
pak posredno tudi pripoved o ljudeh iz njegovega časa: 
njihovi zvestobi in nezvestobi, zgodba o pohlepu, pod-
kupljivosti, dvoličnosti, zgodba  o minljivosti, o sočutju 
in ljubezni…  In takšni niso bili ljudje le v tistem času, 
takšni smo ljudje tudi danes. V posameznih likih la-
hko tako nastopajoči, kot tudi gledalci, uzremo sebe v 
različnih življenjskih situacijah.
Jezusove besede  »Ne jokajte nad menoj, jokajte nad se-
boj in svojimi otroki!« naj nas opominjajo, da se bomo v 
življenju vsak dan trudili ravnati tako, da bomo lahko ob 
dnevu ki neizbežno  pride  vsi vstali z Njim  z  vzklikom 
»Aleluja«!                                                Družina Žagar

..........................
 SPOMINSKO ROMANJE V VELIKO POLANO

Ponedeljkovo jutro. Napolnjen avtobus krene na pot, 
tokrat že šestič. Vse nas povezuje isti namen. Obisk ro-
jstne župnije našega dolgoletnega nadžupnika in dekana, 
g. Jožefa HORVATA. 
Sledi pozdrav našega duhovnega vodje g. Roka, ki nas 
seznani z vsebino dneva in nas povabi k zbrani molitvi. 
Čas vožnje hitro mine. Pozdravi nas znani zvonik po-
lanske cerkve. Vedno smo deležni iskrene dobrodošlice 
najožjih sorodnikov in domačega župnika.
Spominska sv. maša je vedno nekaj posebnega. Vsaka 
misel in beseda je dragocena. Oživijo spomini na dol-
goletno sobivanje s pokojnim, ki šele sedaj pričujejo 
o njegovi veličini. Sledi obisk groba. Molitev, pesem, 
tišina. Plameni sveče se združijo v eno in edino željo, da 

se ponovno srečamo naslednje leto. 
Na župnijskem dvorišču se romarji združimo v pri-
jeten klepet in obujanje spominov z domačimi. Sledi 
še obisk murskosoboške stolne cerkve in povratek 
proti domu. 
Ob slovesu smo vsi zadovoljni. Vsak izmed romarjev 
je na ta način obogatil svoj postni čas.               (DC)

..........................
Pred nami je VELIKI TEDEN

Na veliki četrtek zvečer praznujemo postavitev 
dveh zakramentov, in sicer evharistije in mašniškega 
posvečenja.
Duhovniki ta dan obnovimo svoje duhovniške 
obljube. Pri krizmeni maši posveti oz. blagoslovi škof, 
s prisotnimi duhovniki v stolnici, sveta olja (krstno 
olje, bolniško olje in sv. krizmo), ki se uporabljajo pri 
podeljevanju zakramentov.
Zvečer je v cerkvah po župnijah slovesna sv. maša, 
pri kateri verniki podoživimo Gospodovo velikonočno 
večerjo. To je rojstni dan evharistije in izročitev Je-
zusove duhovne oporoke v zgledu ponižnega služenja.  
Pri tej daritvi je značilno tudi umivanje nog,  po vzoru 
kako je Jezus učencem razložil zapoved ljubezni.

Na veliki petek se spominjamo Jezusovega 
trpljenja in smrti na križu. Ta dan je edini dan v cerkve-
nem letu, ko ne obhajamo sv. maše, toda Jezusovo telo, 
ki je bilo za ljudi darovano na križu, smejo verniki pre-
jeti v svetem obhajilu.
Velika sobota je dan pred veliko nočjo, ko krist-
jani častimo Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil 
prenesen na veliki petek. 
Zjutraj duhovniki blagoslavljamo velikonočni ogenj, 
s katerim verniki blagoslovite svoje domove, na 
velikonočnem ognju pa gospodinje pripravljajo 
velikonočne dobrote. 
Tudi blagoslov velikonočnih jedil ima posebno simboliko.
Namen blagoslova je, da se zavemo Božje dobrote, da-
rov, ki smo jih prejeli od Boga, in da začutimo Božjo 
bližino in njegovo navzočnost v našem vsakdanjem 
življenju.


