
MARTINOVA LILIJA
10. april 2022, leto 14, št.: 15

Maše v prihodnjem tednu
6. POSTNA, CVETNA NEDELJA, 10.4., blagoslov zelenja
7.00:  živi in + farani
 9.00: + iz družine MEDVEŠEK
10.30: + Silva, obl., in Jože HROVAT
15.00: križev pot k sv. Mihaelu od znamenja pri
           odcepu za Kuretno
PONEDELJEK, 11.4., sv. Stanislav, škof, muč. 
7.30: + Vlado BOLČINA, obl., in žena Anica
          + Božo BALOH, obl., Ivan in Štefanija
         + Jože KLADNIK in sorodniki

TOREK, 12.4., sv. Julij I., papež
19.00: + Bogu v zahvalo in priprošnja za ozdravitev sestre
           + v zahvalo za 70 let življenja in prošnja za zdravje
           + Anica OJSTERŠEK
SREDA, 13.4., sv. Martin I., papež, mučenec
7.30: + Amalija in Slavko ROKSANDIĆ
         + Miroslav ŠRAJ
         + Franc JURKOŠEK

      čiščenje cerkve in priprava svetišča za 
velikonočne praznike

ČETRTEK, 14.4., VELIKI ČETRTEK
19.00: + Katarina in Rudolf ZEMLJAK
           + Dragica ŠUSTER

PETEK, 15.4., ++ VELIKI PETEK
15.00: križev pot
19.30: obredi velikega petka

SOBOTA, 16.4., VELIKA SOBOTA
6.30: blagoslov ognja
20.00: obredi velikonočne vigilije
          + starši Jože, Terezija DERGAN in sorodniki
             + Karel in Jožefa PUŠNIK
VELIKA NOČ, 17.4.
6.00: vstajenjska procesija; sv maša: živi in + farani
9.00: v zahvalo za varstvo pri delu 
10.30: + starši TUŠEK, brat Jože, sestra Helena, svak Lojze
         + Vinko, 6. obl., Jože ŽELEZNIK in sorodniki

pljeni v Kristusovo skrivnost; z njim umremo in z 
njim vstanemo v novo življenje. Kristusova Velika 
noč je tudi naša Velika noč, dan nepopisnega vese-
lja, saj je Kristus s svojo smrtjo uničil našo smrt in 
s svojim vstajenjem zagotovil naše vstajenje. To je 
vsebina, ne le ene nedelje ali osmine po njej, mar-
več vseh nedelj, vsega leta.

VELIKA NOČ
je praznik Jezusovega vstajenja; največjega čudeža 
in temelja naše vere. Skrivnost vstajenja lahko ra-
zumemo samo v moči vere, ki je presežni Božji dar. 
Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in s smrtjo 
odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje 
in dokončne besede v našem življenju, ampak nam 
je Jezus odprl pot v večno življenje, ko ga je Oče 

poklical iz dežele smrti v 
novo-večno življenje pri 
Njemu.
Po stari navadi so po žu-
pnijah vstajenjske pro-
cesije z Najsvetejšim, po 
njih pa se po domovih je 
velikonočni žegen.
Ker je Jezus vstal od smr-
ti na nedeljo, je za nas 
kristjane vsaka nedelja 
mala velika noč. (PK)

---------------------------------------------------
Na veliki četrtek zvečer ob 19.00 praznujemo po-
stavitev evharistije in mašniškega posvečenja.
Na veliki petek ob 15.00 križev pot, ob 19.00 obredi 
velikega petka. Ta dan je tudi strogi post.
Velika sobota ob 6.30 blagoslov ognja.
Blagoslovi jedil v laški nadžupniji: Sv. Martin: ob 
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, Marija Gradec: 
15.00, Rifengozd ob 10.00, Sv. Krištof ob 12.00. 
Velikonočna vigilija ob 20.00. 
Velika noč, vstajenjska procesija ob 6.00.

»Blagoslovljen kralj, ki 
prihaja v Gospodovem 

imenu!« (Lk 19, 38)



 VELIKI TEDEN  
imenujemo zadnji teden 
40-dnevnega postnega 
časa. Neposredno se pri-
pravljamo, za nas kristja-
ne, na največji praznik 

Veliko noč, ki jo praznujemo na prvo nedeljo po 
prvi pomladanski polni luni.
Veliki teden se prične s

CVETNO ali OLJČNO NEDELJO
ko pred cerkvijo blagoslavlja-
mo zelenje in s procesijo v 
cerkev ponazarjamo Kristusov 
slovesni prihod v Jeruzalem 
ter vstop v velikonočno skriv-
nost, kar naznanja branje pasi-
jona (odlomka iz evangelija, ki 
poroča o Jezusovem trpljenju 

od zadnje večerje do snemanja s križa in pokopa 
v grob). Zelenje je znamenje življenja in zmage, 
procesija v cerkev pa je izpoved, da s Kristusom 
Kraljem tudi mi romamo v nebeški Jeruzalem, kjer 
bo večna cvetna nedelja. Blagoslovljeno zelenje 
shranimo doma; lahko ga zataknemo v bohkov kot 
ali za tramove ostrešja. 

Veliki teden se nadaljuje s svetim velikonočnim tri-
dnevjem, ki je vrhunec liturgičnega leta:

VELIKI ČETRTEK
V dopoldanskem času škof pri krizmeni maši bla-
goslovi krstno in bolniško olje (uporablja se pri po-
deljevanju zakramentov bolniškega maziljenja, kr-
sta, birme in mašniškega posvečenja) ter, skupaj z 
duhovniki, ki obnovijo duhovniške obljube, posveti 
sveto krizmo (posvečeno mazilo).
Pri večerni maši kristjani, s spominom na zadnjo 
večerjo, praznujemo postavitev dveh zakramentov, 
po katerih sega Kristusovo odrešenje v življenje 

vseh ljudi vseh časov in krajev zgodovine: zakra-
ment evharistije in zakrament mašniškega posve-
čenja (ko nam Jezus v jedi in pijači izroči svoje telo 
in kri; blagoslovi vino ter prelomi kruh in aposto-

lom naroči: »To delajte v moj 
spomin«).  Posebna značilnost te 
maše je obred umivanja nog kot 
znamenje medsebojne ljubezni in 
služenja.
Po maši, v spomin na začetek Je-

zusovega trpljenja, v cerkvi izpraznijo oltar ter ta-
bernakelj, zavežejo zvonove (do velikonočne vigili-
je) verniki pa ostanejo v cerkvi in z molitvijo delajo 
družbo Jezusu, ki je šel po zadnji večerji, skupaj z 
učenci, molit na Oljsko goro; tu se počuti sam, za-
puščen in poti krvavi pot ter trepeta pred trpljenjem, 
ki ga čaka.

VELIKI PETEK
je edini dan v cerkvenem letu, 
ko ne obhajamo sv. maše oz 
dela maše, kjer se kruh in vino 
spremenita v Jezusovo telo in 
kri, saj Jezus na veliki petek 
sam daruje svoje življenje. 
Ta dan je, poleg pepelnične 
srede, strogi post, kot znak 
naše pridružitve Jezusovemu 
trpljenju in kot znak pričako-
vanja Jezusovega vstajenja. 

Premišljujemo o Jezusovem trpljenju z molitvijo ža-
lostnega dela rožnega venca in molitvijo štirinajstih 
postaj križevega pota ter obredi velikega petka, med 
katerimi pomemben del zavzemajo slovesne prošnje 
za vse potrebe in češčenje križa (z dotikom/priklo-
nom/poljubom).
Na veliki petek začnemo tudi 9-dnevnico z Rožnim 
vencem Božjega usmiljenja v pripravo na Praznik 
Božjega usmiljenja (Belo nedeljo).

VELIKA SOBOTA
je dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem 
grobu, kamor je bil prenesen na veliki petek. Zgo-
daj zjutraj duhovnik blagoslovi OGENJ, ki ga od-
nesemo v svoje domove, v cerkev ali h kapelici 
pa prinesemo velikonočni žegen-jedi, polne sim-
bolike.

VELIKONOČNI ŽEGEN:
KRUH predstavlja Jezusovo evharistično telo,
MESO predstavlja Jezusa, ki je na križu umrl za nas,
5 RDEČIH PIRHOV predstavlja 5 Jezusovih ran 
in kaplje krvi,
POTICA predstavlja trnjevo krono,
HREN predstavlja žeblje, s katerimi je bil Kristus 
pribit na križ,
POMARANČA predstavlja v kis, pomešan z žol-
čem, namočeno gobo, s katero so dali piti Jezusu 
na križu.
Na večer, pri velikonočni vigiliji že začnemo pri-

čakovati Jezusovo vstajenje. 
V znamenje veselja, da se pri-
bližuje dan vstajenja, imamo 
slavje luči, ko z Velikonočno 
svečo, ki predstavlja vstale-
ga Kristusa, prižigamo sveče 
v temni cerkvi in simbolično 
ponazarjamo, kako hitro se 
širi Jezusovo veselo oznanilo, 

ki razsvetljuje temine našega življenja. Pri bogo-
služju, kjer se bere večje število svetopisemskih 
besedil, ki imajo globok pomen za odrešenjsko 
zgodovino, pa imamo tudi krstno bogoslužje, kjer 
obnovimo krstne obljube. V velikonočni vigiliji 
ima krst pomembno mesto, saj v krstu deluje moč 
Kristusove smrti in vstajenja. Obhajati Veliko noč 
pomeni preiti s Kristusom iz smrti v življenje. Ta 
prehod se začne s krstom. Z obnovitvijo krstnih 
obljub si prikličemo v zavest, da smo po krstu vce-


