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 Maše v prihodnjem tednu
VELIKA NOČ, 21.4. 
6.00: procesija; sv maša: živi in + farani
9.00: + Marija, Vinko KRAŠOVC
10.30: + Stanko PUŠNIK, vsi + PUŠNIK in ŽIKOVŠEK
                + Franc KAČIČ, 24. obl., in starši
PONEDELJEK, 22.4., velikonočni ponedeljek
7.00: + Srečko GERŠAK, 8. dan
9.00: + Ivana RAMŠAK in Martin
10.30: Marija Gradec: + Anika VODIŠEK
        + starši Karel in Jožefa PUŠNIK
TOREK, 23.4., sv. Jurij, mučenec
19.00: + Hedvika BREČKO, 5. obl., mož Franc, sin Zlatko ter
                 sorodniki ŠEŠKO
                  + starši DERNOVŠEK, stari starši  ŠMID in Ivan
                  VERBOVŠEK
                 +  Justina ŠKORJA
                molitvena ura za duhovne poklice
SREDA, 24.4., sv. Marija Klopajeva, svetopis. žena
7.30:  prošnja k angelom varuhom, za srečno vožnjo
          + Majda HRASTNIK in Ivan
          +  Ljudmila JURKOŠEK
ČETRTEK, 25.4., sv. Marko, evangelist
9.00: sv. Katarina: v zahvalo (Hrastelj)
19.00: + Alojz in Terezija ULAGA, obl.
            + Antonija HEBAR, 30. dan, in Branko VELIGOŠEK,, 
                     8. obl..
PETEK, 26.4., sv. Marija, Mati dobrega sveta
7.30: + Neža PLAHUTA, obl., in mož Martin
19.00: + Blaž LOKOŠEK
            + Ludvik VERBOVŠEK
SOBOTA, 27.4., sv. Cita, dekla, devica
19.00: + Anton GRGURIČ  in + iz družine GODLER
                 + Karel in Jožefa PUŠNIK, obl.
V tednu od 22. do 26. aprila je reden verouk. Ker je
*22. aprila velikonočni ponedeljek, bodo imeli 1., 3. 
in 8. razred verouk 29. aprila 2019!

2. VELIKONOČ. NEDELJA, 28.4.  krstna ned.
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože, Pavla in Milan ZUPANC
         + Jurij in Engelberta OJSTERŠEK
10.30: + Vinko ŽELEZNIK, obl., Jože in sorodniki; v zahvalo
                    za 80 let življenja in priprošnjo
                   + Marija in Anica KRAJNC (Valentiničeva c.)
Vera in luč: Slovenske Konjice
O veliki noči obnavljamo svojo vero v Jezusovo in 
naše vstajenje. Vero v vstajenje in večno življenje 
krepimo in izpovedujemo, ko redno in zavzeto 
opravljamo svoje dolžnosti, ko lepo pripravimo 
in obhajamo velikonočna in vsa druga bogoslužja, 
ko smo pri vsem svojem delu zazrti tja čez, v 
tisto, česar »oko ni videlo, uho ni slišalo in kar v 
človekovo srce ni prišlo« (1 Kor 2,9), ko potuje-
mo s tistimi, v katerih prepoznavamo vzornike in 
priprošnjike.

Apostol Peter je vedel o Jezusu tisto bistveno, 
ker se je z njim srečeval tri leta. Več je vedel o 
Jezusu na véliki petek, ko ga je po zatajitvi Jezus 
pogledal in se ga usmilil. Še več je vedel po veliki 
noči ob srečanjih z vstalim Jezusom. A največ je 
Peter vedel o Jezusu takrat, ko je v Rimu pretrpel 
mučeniško smrt in se z Jezusom srečal iz obličja 
v obličje. In Peter zdaj ve vse o Jezusu. Ker je pri 
Njem in ga gleda »iz obličja v obličje«.

O veliki noči delajmo korake v to smer. Tudi če 
se opotekamo, omahujemo, padamo, nas vstali Je-
zus spremlja in krepi. On, ki tako razlaga Božjo 
besedo, da postaja naše srce goreče. On, ki dan za 
dnem pred našimi očmi blagoslavlja in lomi kruh 
ter nam daje sebe v hrano. Temelj temu dogajanju 
je Jezus postavil na veliko noč s svojim vstajenjem 
od mrtvih. Zato je noč velika, ker iz nje klije tudi 
za nas novo, večno življenje.

»Vse, kar živimo v lju-
bezni, preide s Kristu-

som v vstajenje.«



Pred 50-imi leti, na veliko soboto, sta sklenila v 
laškem svetišču cerkveni zakon zakonca Cverle in 
si obljubila zvestobo. Ob jubileju se želita zahvaliti.
ZAHVALA OB SLOVESNOSTI ZLATE POROKE                                

(iz zahvalnega govora)
To je dan, ki ga je naredil Gospod, kot takrat pred 
50-imi leti, ko sva si v tem svetišču pred Bogom 
in pričami obljubila, da bova šla skozi življenje 
po skupni poti, z roko v roki, v dobrem in slabem. 
Danes sva se prišla zahvalit za ta doživeta leta.
Prva zahvala pripada Stvarniku za dar življenja. Za-
hvaljujeva se tudi najinima že pokojnima staršema 
za vero in nesebično ljubezen.
Blagoslov najine zakonske zveze so najini  otro-
ci. Ponosna sva na Tanjo, Dragico in Bertija z 
družinami. Ob njih se počutiva sprejeta, spoštovana 
in varna. Posebno veselje in radost pa nama 
prinašajo vnuki Nina, Erik, Iva, Maruša in mala 
Tereza.
Domača župnija je kot najin drugi dom. Tu sva ob 
skupnem delu in druženjih spoznala čudovite sopot-
nike življenja. Izmenjujemo si življenjske izkušnje, 
se veselimo in tudi tolažimo.
Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujeva domačim 
dušnim pastirjem za duhovno vodenje. Posebna 
zahvala za zaupanje, pozornost in molitveno pod-
poro pa pripada nadžupniku  in dekanu, g. Roku 
Metličarju.
Hvala solopevkam in zboru za pevsko spremljavo,  
g. Roku za izbrane besede, sodelavkam Karitas 
za pozornost in pomoč ter faranom za spominsko 
darilo. Hvala za slovesno bogoslužje, pripravljeno 
in izbrano prav za naju. 
S hvaležnostjo ugotavljava, da sva se pred 50-imi 
leti pravilno odločila. Danes sva obnovila zavezo 
pred Bogom, da bova sledila Božjemu načrtu do 
konca, ob spoznanju, da tudi za najbolj črnimi obla-
ki posije sonce z najlepšo mavrico.
                                                         DC in NC

Velikonočno voščilo
Kristjani vstopamo v sveto velikonočno tridnevje, 
ki je jedro celotnega bogoslužnega leta. Ko gleda-
mo in premišljujemo ob Kristusovem trpečem ob-
razu, v veri že prepoznavamo Njegovo poveličano 
obličje in pojemo aleleuja. Obredi velikega četrtka 
in petka ter velikonočna vigilija nam pomagajo, 
da znova podoživimo skrivnost trpljenja, smrti in 
vstajenja našega Gospoda.
Veliki četrtek je dan olja, kruha in vina. Ta dan 
dopoldne poteka bogoslužje, krizmena maša, med 

katero pred krajevnim škofom duhovniki obnovi-
mo duhovniške obljube, sodelujemo pri blagosl-
ovu svetih olj in posvetitve svete krizme. Zvečer 
pa duhovniki v domačih občestvih obhajamo sveto 
mašo, pri kateri je še posebej poudarjen spomin 
postavitve zakramenta svete evharistije, Jezusove 
zapovedi ljubezni, tudi s simboličnim umivanjem 
nog.

Veliki petek je dan teme. Edini dan v letu, ko pov-
sod po svetu ne obhajamo svete maše. V spomin 
Jezusove smrti na križu molimo križev pot, zvečer 
pa pri obredih velikega petka poslušamo Gos-
podovo trpljenje, in prejmemo sveto obhajilo.

Velika sobota je dan molka in blagoslovov. Jutran-
ji blagoslov ognja in nato blagoslovi jedil se pre-
vesijo v večerno obhajanje velikonočne vigilije, ki 
doseže višek s slavjem luči, krstom katehumenov 
in veselo alelujo, hvalnico vstalemu Kristusu.

Velika noč in skrivnost vstajenja. Kristusovo vsta-
jenje je praznik vseh praznikov. Obhajamo osred-
njo resnico krščanstva, saj daje ves smisel in vso 
vsebino naši dejavni ljubezni in naši veri. V veroiz-
povedi molimo, da je bil Kristus križan za nas, da 
je trpel pod Poncijem Pilatom, umrl in bil v grob 
položen, nato nadaljujemo: Tretji dan je od mrtvih 
vstal. Jezusovo vstajenje je najmočnejša potrditev 
vsega, kar je oznanjal in učil, je osvetlitev vseh 
njegovih čudežev in njegovega poslanstva, ki nam 
daje moč, da: »Vse, kar živimo v ljubezni, preide 
s Kristusom v vstajenje.« (p. Tomaš Špidlik) V tej 
veri in povabilu k dejavni ljubezni si danes in te 
dni zaželimo: Veselo veliko noč. Bodimo blizu Je-
zusu v njegovem trpljenju in vstajenju. Tako bomo 
z veselim srcem obhajali velikonočno skrivnost, 
zaživeli v upanju Kristusove vstajenjske ljubezni, 
kjer smrt nima več moči in nič ni več izgubljeno. 

Vaši duhovniki


