
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

V ponedeljek, 05. apr. bomo poleg 
dveh maš v župnijski cerkvi (ob 7.00 
in 10.30) imeli mašo tudi na Vimper-
ku in sicer ob 15. uri. 
 
 

 

V četrtek, 8. aprila ob 20. uri bo sre-
čanje zakonske skupine.  
 
 

 

Verouka ta teden ni.  
 
 

 

V nedeljo, 11. aprila bo prva letošnja 
maša na Gori Oljki. Poromajte!  
 
 

 

Letos je deset let, kar je papež Janez 
Pavel II. uvedel praznik Božjega us-
miljenja. Praznik je na 2. velikonočno 
nedeljo.  
 

 

 

Zahvala vsem, ki so ob letošnji Veliki 
noči dodali svoj 'kamenček' k ureje-
nosti cerkve in njene okolice, lepoti 
bogoslužij in sploh za lepo doživeto 
praznovanje v cerkvi in po domovih.  
 
 

  PRIREDITVE   
 

  

Od petka do sobote, 9. in 10. aprila, 
bo v Nazarjah pri sestrah klarisah 
potekal že 17. Klarin dan mladih z 
naslovom: Evharistija - Jezusova in 
moja daritev. 
 
 

 

Vaščani Drešinje vasi, PGD Drešinja 
vas in TD Petrovče vabijo na veliko-
nočno razstavo 'Ko zacveti dren in 
zadišijo potice' v gasilskem domu v 
Drešinji vasi, 3., 4. in 5. aprila 2010 
od 9. do 19. ure. 
 
 
 
 

 

  VELIKONOČNI ČAS 
 

 

Velikonočni čas traja od velike noči 
do binkoštne nedelje, kar znese 
petdeset dni. Število 50 (7 X 7 + 1) 
ima v Svetem pismu radosten značaj; 
vedno pomeni čas veselja. Tako naj 
bi bilo tudi petdeset dni velikonočne-
ga časa en sam velik praznik. V istem 
smislu pravimo nedeljam po veliki 
noči velikonočne nedelje. 
 

Druga velikonočna nedelja je bela 
nedelja. Četrta velikonočna pa ne-
delja Dobrega pastirja. 
 

Štirideset dni po veliki noči slavimo 
praznik Kristusovega vnebohoda. Tri-
je dnevi pred tem praznikom, ki je 
vedno na četrtek, se imenujejo prošnji 
dnevi. Kjer je mogoče, so na te dneve 
prošnje procesije na prostem, da bi 
izprosili božji blagoslov za polja, vi-
nograde, vrtove … 
 

Med praznikom Kristusovega vnebo-
hoda in binkoštmi opravljamo devet-
dnevnico k Svetemu Duhu. Molimo 
zato, da bi Sveti Duh usmerjal usodo 
sveta in nas vse verujoče povezal v 
isti veri. 
 

Na binkošti se izpolnijo Jezusove ve-
likonočne obljube o poslanju Duha. 
Apostolska dela pišejo o binkoštnem 
čudežu, ki pomeni začetek Cerkve, 
kot naprej živečega Kristusa na 
zemlji.  
S tem sklenemo velikonočni čas. 
 

 

 

 

 
 


