
6. POSTNA NEDELJA, 14.4. cvetna nedelja 

7.00: živi in + farani 

9.00: blagoslov zelenja, sv. maša + Mirko KODRUN 

10.30: + sestrične: Justina TOPOLŠEK, mož Jože,  Lenka, Valčka in Marica 

             + Dolfi MIKŠE in Viktor KRISTAN 

15.00: križev pot k Sv. Mihaelu 

PONEDELJEK, 15.4., sv. Paternij, škof 

7.30: + Karel, Rozalija BEZGOVŠEK, sin Karel in žena  Meta 

                + Janez  ULAGA 

14.30 : sv. maša, nato pogreb: + Srečko GREŠAK 

TOREK, 16.4., sv.  Bernarka Lurška, devica 

19.00: za duše v vicah  

              + Ivan BELEJ 

              + Adelbert OJSTERŠEK 

SREDA, 17.4., sv. Robert, opat 

7.30: na čast Sv. Duhu pri življenjskih odločitvah  

         + Terezija ZORKO 

         + Majda HRASTNIK (Brstnik) 

ČETRTEK, 18.4., VELIKI ČETRTEK 

19.30: + Konrad ZEMLJIČ, obl., Drago RINGER in vsi +iz  družine FRIDL 

               + sestri Francka JURGELJ, Micka KARTUS in brat  Lojze ZAMUDA 

PETEK, 19.4., ++ VELIKI PETEK 

15.00: križev pot 

19.30: obredi velikega petka 

SOBOTA, 20.4., VELIKA SOBOTA 

7.00: blagoslov ognja 

blagoslovi jedil v župnijski cerkvi:  ob 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 

19.30: obredi velikonočne vigilije 

             + Zdenko KOČAR, 18. obl. 

             + Ferdinand KRSNIK, 30. dan 

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 



V sredo po jutranji sveti maši lepo vabimo k čiščenju in krašenju 

svetišča ter okolice za največji praznik cerkvenega leta. 

Na veliki četrtek zvečer praznujemo postavitev zakramentov 

evharistije in mašniškega posvečenja. Zvečer je v cerkvah po 

župnijah slovesna sv. maša, pri kateri verniki podoživimo Gospodovo 

velikonočno večerjo. To je rojstni dan evharistije in izročitev Jezusove 

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. Jezusovo telo, ki je bilo za ljudi darovano na križu, smemo 

verniki prejeti v svetem obhajilu. Ta dan je strogi post. 

Na veliki petek po obredih pričenjamo z devetdnevnico priprave na 

nedeljo Božjega usmiljenja. 

Velika sobota: zjutraj ob 7.00 blagoslavljamo velikonočni ogenj, 

s katerim verniki blagoslovite svoje domove. Čez dan so 

blagoslovi jedil v laški nadžupniji: 

Sv. Martin: ob 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 / Marija Gradec: 

15.00/ Rifengozd: ob 10.30 / Sv. Krištof ob 12.00.  

Velikonočna vigilija bo ob 19.30. To je noč, ko v molitvi, 

premišljevanju Božje besede in ob petju verniki pričakujejo 

Kristusov prihod iz smrti v življenje.  

Velika noč, vstajenjska procesija z Najsvetejšim ob 6.00. 

Po poti darovanja je prišel Jezus do slave vstajenja. Tudi naša 

pot pelje ob njegovi, zato se veselimo, da bomo z njim v 

nebeškem veselju. 


