
Veliki četrtek
Jezus skupaj z učenci v dvorani zadnje večerje obhaja veliko noč 
– pasho. Med zadnjo večerjo ustanovi zakrament svete evharisti-
je z besedami posvetitve kruha in vina, ki postaneta njegovo telo 
in kri, ter mašniškega posvečenja z besedami: »To delajte v moj 
spomin«. Učencem umije noge kot znamenje ljubezni, da se 
ljubijo med seboj, kakor nas je On ljubil.
Zvečer ob 19.00 bomo slovesno obhajali mašo velikega četrtka, 
pri kateri bo obred umivanja nog. 
Obred umivanja nog:
V leti sinode »Skupaj na poti« in strašne vojne na vzhodu Evrope, 
ki je celoten svet postavila na skupno pot – pot prizadevanja za 
mir in spoštovanje človekovih pravic, bodo pri umivanju nog 
sodelovali naši bratje in sestre iz Ukrajine, ki jim je naša župnija 
ponudila dom. Poleg njih pa bodo sodelovale še različne gener-
acije vernikov, ki so konkreten izraz skupne poti. Poseben izziv na 
tej poti predstavljajo naši trpeči bratje in sestre, njihov 
predstavnik med apostoli bo naš duhovnik Alek.
Po maši bomo Najsvetejše prenesli v tabernakelj na stranski oltar 
Jezusovega krsta, kjer bo postavljena ječa. Po maši bo molitveno 
bdenje pred ječo:  
• takoj po maši: žalostni del rožnega venca za vse – sodelavci 
Karitas s ključarji
• ob 21.15 mladi, oratorijski animatorji in mladinski pevski zbor 

Duhovni program velikonočnega tridnevja

Velika noč Gospodovega vstajenja
Prvi dan tedna so navsezgodaj žene odšle h grobu, a Gospoda niso 
našle. Grob je prazen. »Kaj iščete živega med mrtvimi?« se oglasi 
angelov glas. Gospod je vstal in živi. Smrt je premagana, človeštvo je 
odrešeno. Aleluja! Praznik velike noči obhajamo osem dni, saj obhaja-
mo največje skrivnosti naše vere.

Po starodavni slovenski navadi so v jutranjih urah po župnijah vstajen-
jske procesije z Najsvetejšim. Zjutraj ob 6.00 bomo z vstajenjsko 
procesijo oznanili Gospodovo vstajenje našemu kraju. Procesija bo 
potekala po običajni poti.
Red procesije: Na čelu procesije gre kip Vstalega Zveličarja, za njim 
farno bandero, bandera s podružnic, možje in fantje, evharistični 
banderi (beli), veroučenci, pevci, ministranti, nebo (duhovnik z 
Najsvetejšim), mali banderi, žene, dekleta in otroci. Poskušajmo se 
držati predpisanega reda, da bo procesija urejena in lepa. 
Red procesije ima svoj izvor že v stari zavezi. V 4 Mz 10 je procesija 
razdeljena po Izraelovih rodovih – torej ima svoj red. Ps 148, kjer so v 
hvalnici Gospodu ločeni kralji in ljudstva, knezi in vladarji, mladeniči 
in mladenke, starčki in dečki … Bandera verjetno izvirajo iz časa cehov 
in so se okrepila v času različnih bratovščin, kongregacij itd., mislim, 
da je večina sedanjih bander ravno z začetka 20. stoletja. Ker danes ne 
obstajajo združenja, se zdi smiselna razdelitev: moški in ženske, otroci 
in pa sodelavci pri bogoslužju, zaradi praktičnosti imajo svoje mesto 
pevci, lepo pa bi bilo, če bi bilo več narodnih noš. 

Vabilo narodnim nošam
K vstajenjski procesiji lepo vabim narodne noše. Mesto narodnih noš v 
procesiji je pred ministranti in za pevci. Za več informacij se obrnite na 
tel. 031-393-052.
Praznične svete maše ta dan bodo po običajnem nedeljskem redu: 
zjutraj ob 6.00 takoj po vstajenjski procesiji, ob 9.30 in 19.00. Pri vseh 
mašah bo darovanje za potrebe župnije. Za vsak vaš dar vam Bog 
povrni z večnimi darovi. Po večerni maši bomo pred Najsvetejšim 
zapeli Marijine litanije z velikonočnimi odpevi.



Veliki petek

Dan Gospodovega trpljenja in smrti. Od šeste do devete 
ure se stemni po vsej deželi. Ob deveti uri Jezus zavpije z 
močnim glasom: »Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.« 
Molk, vse utihne. Gospod je daroval svoje življenje in s 
tem odrešil človeštvo. Cerkev na ta dan časti križ kot 
znamenje našega odrešenja.

Ta dan je strogi post. Zjutraj ob 7.00 se bomo zbrali k 
molitvi bogoslužnega branja in hvalnic pred Božjim 
grobom. Pri bogoslužju ob 15.00, ko se spominjamo ure 
Jezusove smrti na križu, bomo v cerkvi molili križev pot. 

Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali pri obredih velikega 
petka. Med obredi velikega petka beremo poročilo o 
Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija, častimo 
križ ter v slovesnih prošnjah prosimo za družbo in njene 
voditelje, za drugače verujoče in neverujoče, za cerkvene 
potrebe kot tudi za odnose z judovsko skupnostjo. Ob 
koncu obredov velikega petka je obhajilni obred. 
Duhovnik posvečene hostije prinese iz »ječe«, kamor so 
bile odnesene na veliki četrtek, z njimi obhaja sebe in 
vernike, po zaključku obreda pa jih odnese na novo 
mesto, tokrat v Božji grob.
 
Po obredih bo sledila molitev pred 
Najsvetejšim v Božjem grobu: 
• takoj po obredih: zakonci  
• ob 21.00: odrasli pevski zbori 

Velika sobota

Dan spomina Jezusovega počitka v grobu. Sin Človekov je šel v 
osrčje zemlje in iz pred pekla (šeola) potegnil Adama, očake in 
preroke. Na ta dan se radi zaustavljamo ob Božjem grobu in ga 
počastimo. Božji grob predstavljajo tudi naše košare z jedili, ki jih 
prinašamo k blagoslovom. Zvečer pa vsi skupaj slavimo skrivnost 
Gospodovega vstajenja.

Na veliko soboto zgodaj zjutraj duhovniki blagoslavljajo 
velikonočni ogenj in vodo, s katerima verniki pokadijo in 
pokropijo domove. Pri nas bo blagoslov ognja ob 6.30 pred 
cerkvijo. Velika sobota je sicer dan celodnevnega čaščenja Jezusa 
v Božjem grobu, kamor je bil prenesen na veliki petek. 

Red češčenja:
• 7.00 – molitveno bogoslužje
• 8.00 – birmanci (8. in 9. razred) 
• 9.00 – prvoobhajanci (2. razred)
• 10.00 – 1. in 3. razred
• 11.00 – 4., 5., 6. in 7. razred 

Velikonočni blagoslov jedil ima posebno simboliko. Namen 
blagoslova je, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih 
prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v 
vsakdanjem življenju.
Blagoslovi velikonočnih jedil:
• V DSO: ob 13.00
• V župnijski cerkvi: ob 15.00 in 16.00. Po blagoslovu vabljeni, 
da se še nekaj časa v molitvi pomudite ob Božjem grobu.
• V cerkvi sv. Marjete v Žlebeh ob 14.00
• V Goričanah na dvorišču pri Moharjevih ob 15.00
• V cerkvi sv. Trojice na Golem Brdu ob 16.00

Molitve večernic pred Božjim grobom bodo ob 17.00.

Velikonočno praznovanje začnemo ob 20.00 z velikonočno 
vigilijo, ki nas s slovesnim bogoslužjem uvede v skrivnost 
Kristusovega vstajenja. Pri tem imata poseben pomen hvalnica 
velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa, in krstno 
bogoslužje oz. obnovitev krstnih obljub. Pri maši beremo več 
svetopisemskih besedil, ki nas spominjajo na našo odrešenjsko 
zgodovino. S seboj k bogoslužju prinesite sveče, ki jih bomo 
prižgali med slavjem luči ter med obnovitvijo krstnih obljub. 


