Ponedeljek 29. 3. 2021
Bertold, red.

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) 18.30
*(L) 19.00

Torek 30. 3. 2021
Amadej, kn.

*(L) 6.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 18.30
*(L) (FB)19.00

Sreda 31. 3. 2021
Benjamin, muč.
Četrtek 1. 4. 2021
VELIKI ČETRTEK
Irena, muč.

*(L) (FB) 6.00
*(L) (FB) 6.30
*(L) (FB) 18.30
*(L) (FB) 19.00

Petek 2. 4. 2021
++VELIKI PETEK
Frančišek Paolski, red.
Sobota 3. 4. 2021
VELIKA SOBOTA
Sikst I., pp-muč.

(cerkev)
*(L) (FB) 7.00
*(L) (FB) 15.00
*(L) (FB) 19.00
*(L) 6.30
*(L) (FB) 7.00
8.00 - 12.00
*(L) (FB) 18.30
*(L) (FB)19.00

rožni venec
za zdravje Hane
rožni venec
+ Jožefa in Karel Kočar
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
po namenu (T. B.)
rožni venec
++ starši Košir
molitev pred Najsvetejšim
rožni venec
++Alojz in Stanislava Bukovšek, obl.
rožni venec
+ Sonja Tehovnik, 7. dan
+ Marjan Hostnik
molitev z Jezusom v vrtu Getsemani
molitveno bogoslužje
križev pot
obredi velikega petka
molitve pred Božjim grobom
blagoslov ognja
molitveno bogoslužje
molitve pred Božjim grobom
rožni venec
+ Angela Praprotnik, obl.

Nedelja 4. 4. 2021 - Izidor Seviljski, šk.
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA

*(L) 5.30
*(L) 6.00
*(L) (FB) 8.00
*(L) (FB) 8.30
*(L) 10.30
*(L) 19.00

rožni venec
+Vida Kovačič; +Alojzija Bizant, obl.
rožni venec
za blagoslov katoliških vrtcev
++ Anže in Silvester Koder
za žive in rajne farane

Spovedovanje veroučencev
Prve dni velikega tedna (pon. 29. 3., tor. 30. 3., sre. 31. 3.) bo potekalo spovedovanje veroučencev pred
prazniki. Spovedovanje bo potekalo v času rednega verouka.
V času velikonočnega tridnevja in v velikonočni osmini ne bo rednega verouka.
Čiščenje cerkve in njene okolice pred prazniki
Predpraznično čiščenje cerkve bo v torek, 30. 3., ob 7.00.
Vse može, ki vam čas to dopušča in imate voljo, pa vabim k čiščenju okolice cerkve, prav tako v torek ob 7.00.
Udeležba pri svetih mašah
Za sveto tridnevje in za svete maše na Veliko noč se je potrebno prijaviti. Da se bo obredov velikega tedna
lahko udeležilo čim več vernikov, smo na seji ŽPS sprejeli sklep, da se obredov lahko vsak udeleži enkrat,
ostale dni pa jih spremlja preko družbenih omrežij.
Na spletni strani župnije bodo pripravljene tabele, za vpis v želejni termin.
Obisk bolnih in ostarelih
V ponedeljek in torek bom obiskal bolne in ostarele po domovih, če bi še kdo želel obisk, pa ga redno ne
obiskujem naj mi sporoči. Da bi v času velikonočnih praznikov prejem svetega obhajila omogočili tudi
starejšim, je možnost prejema svetega obhajila po domovih in tudi v domu DSO. Ta možnost bi bila v četrtek,
petek, soboto in na Veliko noč. Sveto obhajilo bodo podeljevali g. diakon Iztok tel. 040 813 509 v Medvodah, Izredna delilca: Miha tel. 041 286-877 Na Golem brdu in na Seničici. Primož tel. 031 440 940 v
Žlebeh, s. Meta tel. 031 236 729 V Vašah, Goričanah, Preski in Studenčicah.
Kdor želi sveto obhajilo se dogovori za termin z izrednim delilcem, ki je določen za njegovo območje.
Molitveno bogoslužje na veliki petek in veliko soboto
Na veliki petek se bomo ob 7.00 v cerkvi pred Božjim grobom zbrali k molitvi bogoslužnega branja in
hvalnic velikega petka. Molitev bo spremljal zvočni posnetek čudovitih odpevov za to molitveno bogoslužje.
Odpeve, ki jih je uglasbil Jože Trošt, pojejo ljubljanski bogoslovci.
Prav tako bo molitveno bogoslužje na veliko soboto, in sicer ob 7.00 – molitev bogoslužnega branja in
hvalnic, ob 18.00 pa molitev večernic.
Devetdnevnica pred praznikom Božjega usmiljenja
Devetdnevnico bomo opravljali tudi skupaj:
∙ na veliki petek po križevem potu ob 15.00,
∙ na veliko soboto po molitvenem bogoslužju ob 7.00,
∙ na veliko noč 10 min pred večerno sveto mašo ob 19.00.,
∙ na velikonočni ponedeljek 10 min pred sveto mašo ob 8.00
∙ ter vse naslednje dni po večernih svetih mašah.
Velikonočna osmina
Vstajenjska nedelja se podaljša na celoten teden, ki ji sledi. Vseh osem dni tako postane en sam in edini
veliki dan veselja in praznovanja vstajenja.

