
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

To nedeljo, 17. aprila bodo blagoslovi 
zelenja, butaric in oljčnih vejic pri vseh 
mašah. Pred mašo ob 9. uri bo obred 
opravljen na platoju pred cerkvijo, 
zato počakajte zunaj!    
 
 

 

V ponedeljek dopoldne obisk bolni-
kov po domovih. Prijave! 
 
 

 

V sredo ob 6.30 bo še zadnjič križev 
pot v župnijski cerkvi. S to pobož-
nostjo v letošnjem postnem času pa 
bomo zaključili v petek ob 15. uri na 
Gori Oljki.  
 
 

 

V četrtek smo duhovniki in vsi laiki 
vabljeni na krizmeno mašo, ki bo v 
celjski stolnici ob 9. uri.  
 
 

 

V soboto ob 7. uri blagoslov lesnih gob 
pred cerkvijo in izpostavitev Najsve-
tejšega v božjem grobu.  
 
 

 

Blagoslovi velikonočnih jedil bodo v 
soboto ob 11., 14., 15., 16. in 17. uri 
v župnijski cerkvi. 

 
 

 

Nočno dogajanje velike sobote se bo 
pričelo ob 20 uri. Sveče boste lahko 
kupili pred cerkvijo. 

 
 

 

V  začetku meseca maja bo 
velik dogodek za mlade iz 
naše dekanije. Na svoji poti 
po Sloveniji se bo tu ustavil 
križ svetovnega dneva mla-

dih. Dva dogodka bosta predvsem 
vabila k udeležbi: v sredo, 4. maja 
sprejem v župniji Galicija;  v petek, 
6. maja pa srečanje mladih iz cele 
dekanije na Polzeli. Na plakatu pred 
cerkvijo se lahko prijavite za prevoz 
v Galicijo! 

 

 

  VELIKI TEDEN  
 

 

Na veliki četrtek je Jezus 
pri zadnji večerji postavil 
zakrament svete evha-
ristije, največji čudež, s 

katerim je med nami vedno navzoč in 
nam daje moč za življenje. Preden je to 
storil, je učencem umil noge, s čimer 
je pokazal svojo ponižnost. Sporočilo 
za nas, saj je ponižnost malo cenjena. 

 
 

 

Veliki petek nas vabi, naj 
globlje premišljujemo o 
skrivnosti križa. To ni le 
spominjanje, temveč je 

resnično podoživljanje Gospodovega 
trpljenja. Obredi tega dne so najčas-
titlivejši ostanek starokrščanskega 
bogoslužja. Ta dan ni sv. evharistične 
daritve, saj Jezus Kristus, veliki večni 
duhovnik sam na oltarju križa daruje 
Bogu svoje življenje. 

 
 

 

Na ta dan se Cerkev mudi 
pri Jezusovem grobu in 
premišljuje njegovo trp-

ljenje in smrt. Častimo Jezusa v grobu 
in tudi žalostno Mater Božjo. Ta dan ni 
maše do večera. Od zakramentov se 
sme deliti samo zakrament sprave in 
maziljenja. Pri nas je na ta dan navada, 
da se blagoslavljajo velikonočna jedila. 

 
 

 

Gospodovo vstajenje nam 
odpira srčiko božje skriv-
nosti. Veličastni Gospod 
živi. Živi in deluje. Prite-
guje svet k sebi. Hoče, da 

bo v njem zedinjeno kot v glavi, kar 
je v nebesih, na zemlji in pod zemljo, 
da bo vse postalo življenje, da bo On 
vse v vsem! 

 
 

 


