15. teden
9.4.2017
6. POSTNA
CVETNA
NEDELJA
10.4.2017
VELIKI
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Hugo, škof

sv. Domnij
(domen), škof in
mučenec

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Iz 50,4-7; Ps
22,8-9.17-18.1920.23-24; Flp 2,611; (Procesija) Mt
21,1-11; (Pasijon)
Mt 26,14-27,66 ali
Mt 27,11-54
Iz 42,1-7; Ps
27,1.2.3.13-14; Jn
12,1-11

Iz 49,1-6; Ps
71,1-2.3-4.56.15.17; Jn 13,2133.36-38

11.4.2017
VELIKI
TOREK

sv. Stanislav,
škof in mučenec

12.4.2017
VELIKA
SREDA

sv. Zenon
Veronski, škof

Iz 50,4-9; Ps
69,8-10.2122.31.33-34; Mt
26,14-25

13.4.2017
VELIKI
ČETRTEK

sv. Martin I.,
papež in
mučenec

2 Mz 12,1-8.11-14;
Ps 116,12-13.1516.17-18; 1 Kor
11,23-26; Jn 13,1-1

14.4.2017
VELIKI
PETEK

sv. Lidvina,
devica

Iz 52,13-53,12; Ps
31,2.6.12-13.1516.17.25; Heb 4,1416;5,7-9; Jn 18,119,42

15.4.2017
VELIKA
SOBOTA

16.4.2017
VELIKA NOČ

sv. Helena
(Jelica) Alzaška,
kneginja

sv. Bernardka
Lurška, devica

1. berilo) 1 Mz 1,1-2,2 (2.
berilo) 1 Mz 22,1-18; (3. berilo)
2 Mz 14,15-15,1; (4. berilo) Iz
54,5-14; (5. berilo) Iz 55,1-11;
(6. berilo) Bar 3,9-15; 3,32-4,4;
(7. berilo) Ezk 36,16-28 ; (1.
psalm) Ps 104,1-2.5-6.10.1214.24.35 (2. psalm) Ps 16,5.811; (3. psalm) 2 Mz 15,1-6.1718; (4. psalm) Ps 30,2.4-6.1113; (5. psalm) Iz 12,2-6; (6.
psalm) Ps 19,8-11; (7. psalm)
Ps 42,3.5; 43,3.4; Rim 6,3-11;
Ps 118,1-2.16-17.22-23; Mt
28,1-10

Apd 10,34.37-43;
Ps 118,1-2.1617.22-23; Kol 3,14 ali 1 Kor 5,6-8;
Jn 20,1-9

SVETE MAŠE
ob 8.30
KRIŽEV POT
za + Džordana
Lakoceljaca

ob 9.uri
za + starše in
sorodnike Pekol

Kapela ob 7,30
za + Džordana
Lakoceljacv
zahvalo za vse
milosti in blagoslove

Kapela ob 7,30
za + Džordana
Lakoceljaca

Kapela ob 7,30
za + Džordana
Lakoceljaca

ob 18.uri
za + Džordana
Lakoceljaca

ob 11.uri
za + Žarka in
Marico
Mezgec
ob 18.uri
za zdravje in
božje
varstvo
ob 18.uri
v čast sv.
Antonu Pad. za
zdravje družine
ter spreobrnenje
očeta in sinov

ob 18.uri
po namenih
po Marijinih
namenih
ob 18.uri
za + Janeza
Šegula
ob 17.30
KRIŽEV POT
ob 18.uri
OBREDI
VELIKEGA
PETKA

ob 18.uri
za + Džordana
Lakoceljaca

za + Džordana
Lakoceljaca

ob 9.uri
ob ponovitvi
zaobljub

ob 18.uri
za Jožefa
Tomažiča ob
godu
ob 11.uri
za Jožefa
Smrekarja ob
rojstnem
dnevu

6. POSTNA – CVETNA – OLJČNA - NEDELJA GOSPODOVEGA
TRPLJENJA 13.4.
Ob 9.uri, pred sv. mašo, bo slovesen blagoslov oljčnih vejic, butar in drugega zelenja v
samostanskem atriju in nato procesija v cerkev. Pri maši ob 11.uri bo blagoslov v cerkvi.

VELIKI ČETRTEK, 13.4. * SPOMIN ZADNJE VEČERJE OB 18.00
Ob 18.00 bomo obhajali spomin zadnje večerje s slovesnim
somaševanjem, sledi češčenje Najsvetejšega v ječi. Pridružite se nam!
Veliki četrtek je dan evharistije in postavitve duhovniške službe. Na ta dan se spominjamo obhajanja
Jezusove zadnje večerje z apostoli, ki predstavlja ustanovitev zakramenta evharistije.
VELIKI PETEK GOSPODOVEGA TRPLJENJA, 14.4. * OBREDI ob 18.00
STROGI POST * Križev pot ob 17.30
V znamenje žalosti ne obhajamo sv. maše, ampak le obrede
velikega petka. Nabirka je namenjena za obnovo božjega
groba in za kristjane v Sveti deželi.
Trpljenje in smrt vedno uničita vse veselje do življenja, spodkopljeta varnost in ovirata tisti čut,
s katerim vdihujemo voljo do življenja. Strah pred trpljenjem in smrtjo je zelo blizu veselju do
življenja. Ljudje ne vedo, kaj bi s trpljenjem in smrtjo sploh počeli. To je povezano s tem, da ne
vedo niti, kaj bi počeli z Bogom. Živimo v Božji praznini. Krščanstvo se ne izogiba najglobljim
življenjskim vprašanjem. V senci velikega petka lahko ta vprašanja prinesemo Bogu. Če
postaneta trpljenje in križ za nas pretežka, lahko v boju z Bogom sami stopimo do njega, ga
obtožimo in milo prosimo: »Zakaj?« Boga želimo poklicati k odgovornosti, tako kot je Jezus to
storil na križu: »Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« Kadar nihče na svetu nima smiselnega
odgovora, je dobro, da v tišini prisluhnemo Božjemu odgovoru. In odgovor Boga je vedno enak.
Vse, kar nam ima Bog povedali, je »Jezus.« In to je ravno ta Jezus s križem. Križ nam je nekaj
čisto tujega. Nekaj norega in skoraj nečloveškega. Nekaj, kar krščanstvo ločuje od vseh ostalih
verstev. Križ ni normalna izbira, ki bi nam bila blizu. Zgodovina našega Boga je zapisana od
jaslic do križa. Jezus nas pogleda in slišimo ga reči: »Vzemi svoj križ in pojdi za menoj.«
Moramo zato kristjani postati žalostni nosilci križa? Ne, kje pa bi potem ostalo veselo
sporočilo!? Jezus želi, da z njim prehodimo pot preko križa do luči, do novega življenja, do
vstajenja, ki mu sledi. Kjer je Bog izključen, kjer zanikamo življenje po smrti, sta trpljenje in
smrt nič drugega kot grozno pohabljenje in uničenje. Križ mora v našem življenju postati
pozitivni predznak! Po: Phil Bosmans, Pomlad za dušo

VELIKA SOBOTA, 15.4. ob 18.00
Danes se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu in premišljuje njegovo trpljenje in smrt.
Vsi ste prav lepo povabljeni k molitvi pri božjem grobu!
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL bo ob: 16.00 in 17.00. ter ob 17.45.

Ob 18. 00 bomo obhajali velikonočno vigilijo, ko se bomo zbrali v samostanskem
atriju k blagoslovu ognja.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, 16. 4. , slovesni praznik
VSTAJENJE Z VSTAJENJSKO PROCESIJO ob 9.00 po samostanskem atriju.
Velikonočna luč sveti samo tistemu, ki je sprejel temo velikega petka in jo voljno pretrpel. Tako
malo imamo velikonočnega veselja, ker se bojimo teme velikega petka, je ne sprejmemo in nočemo
pretrpeti. (K. Rahner)

BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE VAM ŽELIMO!

