PRAZNOVANJE VELIKE NOČI
Vrhunec cerkvenega leta predstavlja veliki teden, ki ga začenjamo na
cvetno ali oljčno nedeljo, višek velikega tedna pa velikonočno
tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko
soboto. Bogoslužno dogajanje velikega tedna nas, preko bogate
simbolike in izbora svetopisemskih besedil, uvede v veliko noč, ki je
najpomembnejši in največji krščanski praznik.
Postni čas, ki smo ga začeli na pepelnično sredo in traja štirideset dni,
sklenemo z večerno mašo velikega četrtka in tedaj nastopi sveto
velikonočno tridnevje. Dnevom med četrtkom in soboto dodajamo
pridevnik veliki, ker vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva:
pripovedujejo o postavitvi zakramentov evharistije in mašniškega
posvečanja ter o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega sina Jezusa Kristusa.
Dogodke v Svetem pismu podrobno opisujejo vsi štirje evangelisti.
Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in vstajenja se začne z
večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje središče v velikonočni vigiliji.
Cvetna nedelja
Nosi ime po cvetju, zelenju, oljčnih
vejah, s katerimi pridemo k maši in
blagoslovu
zelenja.
To
nas
spominja na Jezusov slovesni vhod
v Jeruzalem, ko so ga ljudje
pozdravljali kot kralja, a le pet dni
pred križanjem. Tudi mi ga
pozdravljamo, ne le kot kralja,
ampak kot Odrešenika, ki nam
daje večno življenje!
Veliki četrtek
Je dan evharistije. Na veliki četrtek dopoldne škof v stolni cerkvi pri
krizmeni maši, posvetiti oljčno olje v sveto krizmo, ki se uporablja pri
podeljevanju zakramentov krsta, birme in mašniškega posvečenja.

S slovesno sveto mašo večer na Brezovici ob 19h bomo obhajali spomin
postavitve dveh zakramentov svete evharistije in mašniškega
posvečenja.
Ta dan je bila dana temeljna zapoved krščanstva,
da se ljubimo med seboj kot bratje in sestre. Po vseh
teh dogodkih pa je Jezus začel svoje zveličavno
trpljenje z molitvijo na Oljski gori, kjer je potil krvavi
pot, bil izdan in odveden v ječo in drugi dan v
obsodbo. Naše cerkve ta večer postajajo dvorane
zadnje večerje. Po maši prenesemo Najsvetejše v
"ječo". Ta večer nas Jezus vabi, da bedimo z njim v
molitvi. Takoj po maši bomo skupaj zmolili del
rožnega venca. Nato pa bo še češčenje
Najsvetejšega.
Veliki petek
To je dan Jezusove smrti – strogi post. Spomnimo se
krivične sodbe, na strašno bičanje, na kronanje s
trnjem, na vse poniževanje in sramotenje, na njegov
križev pot in strahotno križanje. To je edini dan v letu,
ko ni
evharistične daritve, saj veliki in večni
duhovnik sam daruje na oltarju križa svoje življenje.
Ob 15h, ob uri Jezusove smrti, bomo v cerkvi na
Brezovici molili križev pot. Bogoslužje velikega petka
bo na Brezovici ob 19h.
Bogoslužje velikega petka ima tri dele:
OPRAVILO BOŽJE BESEDE – Berila nam izražajo isto misel kot Janezovo
poročilo o Jezusovem trpljenju - pasijon. Prošnje za vse potrebe imajo na
ta dan poseben pomen, saj Cerkev v desetih molitvah prosi za: Cerkev,
papeža, služabnike Cerkve in vse vernike, za katehumene, edinost
kristjanov, za Jude, za tiste, ki ne verujejo v Kristusa, za tiste, ki ne verujejo
v Boga, za državne voditelje, za vse, ki so v stiskah.
ČEŠČENJE KRIŽA –Duhovnik dvigne križ in trikrat zapoje: Glejte les križa,
na katerem je zveličanje sveta viselo. Pokleknemo in vsi odgovorimo:
Pridite, molimo. Križ počastimo v zavesti, da je bil cena našega
odrešenja – življenja.
OBHAJILO – Od leta 1955 prejmejo na veliki petek skupaj z duhovnikom
tudi verniki sveto obhajilo kot dragocen sad drevesa življenja svetega
križa. Obhajilo na ta dan ne pomeni samo združitve s Kristusom, temveč
nas vodi tudi v njegovo trpljenje, da postanemo žrtve kakor on. Potem
prenesemo Najsvetejše v Božji grob. Povabljeni smo da tiho molimo

pred Božjim grobom skupaj z našim Odrešenikom. Nabirka velikega
petka je vsako leto namenjena za Cerkev v Sveti deželi.
Velika sobota
Z veliko hvaležnostjo in ljubeznijo prihajamo za ta dan v
cerkev, kjer leži naš Zveličar v grobu. Pred našimi očmi je
ta dan posebno Jezusova mati Marija. Ona si je
zapomnila Jezusove besede, da bo čez tri dni vstal. Z
vero in neomajnim zaupanjem čaka tretji dan.
Zjutraj ob 6h bo blagoslov ognja.
MOLITEV PRI BOŽJEM GROBU - Ta dan se mudimo pri
Jezusovem grobu in premišljujemo njegovo trpljenje in
smrt. S svetim spoštovanjem prihajamo k Božjemu grobu in vsaj v duhu
poljubimo njegove svete rane. Češčenje Jezusa v Božjem grobu: od
8h-9h Dragomer od 9h-10h Log od 10h-11h Vnanje Gorice in Brezovica
11h-12h.
Blagoslov velikonočnih jedil: Dragomer: 13h,
Log: 14h,
Vnanje
Gorice:15h, Brezovica: 16h, 17h in 18h.
Šele pri velikonočni vigiliji – na veliko soboto zvečer - nas prevzame
velikonočno veselje.
Velika noč
Je najpomembnejši in največji krščanski
praznik. Velikonočno praznovanje začnemo na
veliko soboto zvečer ob 20h z obredi
velikonočne vigilije (bdenja), ki nas s slovesnim
bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega
vstajenja. Velikonočna vigilija je najslovesnejše
in najpomembnejše bogoslužje v cerkvenem
letu. Bogoslužje velikonočne vigilije ima štiri
dele: slavje luči, besedno, krstno in evharistično
bogoslužje.
Slavje luči se začne pred cerkvijo z blagoslovitvijo ognja, s katerim
prižge duhovnik velikonočno svečo, ki predstavlja od mrtvih vstalega
Kristusa. Sledi sprevod v temno cerkev z velikonočno svečo na čelu. Ob
vzkliku KRISTUSOVA LUČ si verniki postopoma prižgete svoje sveče.
Cerkev se odene v svetlobo in poslušamo najlepši bogoslužni spev velikonočno hvalnico.
Takoj zatem pa nam besedno bogoslužje v zgoščeni pripovedi prikazuje
zgodovino odrešenja. Seznani nas z najvažnejšimi zgodovinskimi

dogodki in nas prestavi v dogajanje sedanjosti: to je dogodek
Jezusovega vstajenja. Duhovnik zapoje »Slava Bogu na višavah« Spet se
prižgejo vse luči, oglasijo se orgle in zvonovi. Poslušamo še berila nove
zaveze o velikonočnih dogodkih.
Po razlagi božje besede, se prične krstno bogoslužje, ki ima v bogoslužju
velikonočne vigilije posebno mesto, saj v krstu deluje moč Kristusove
smrti in vstajenja. V prvi cerkvi so krščevali samo ob tej priložnosti. Po
blagoslovu krstne vode vsi s prižganimi svečami v rokah izpovemo krstne
obljube.
Evharistično bogoslužje velikonočne vigilije je največje slavje vsega
liturgičnega leta! To je najbolj slovesna velikonočna maša.
Veselje, ki ga to noč doživimo v cerkvi, se potem prelije v velikonočno
jutro, ki ga z velikonočno procesijo proslavimo na poseben način, v
srcih pa naj radost velike noči stalno živi in deluje.
Svete maše na Brezovici: ob 6.30 vstajenjska sv. maša in ob 10h
praznična sv. maša. Vnanje Gorice in Log: ob 8.30.
Obvestila
Spoved za mlade bo v okviru naše dekanije v župniji Ljubljana -Vič v
Ponedeljek, 30.3., ob 20h. V velikem tednu bo spovedovanje tudi na
Rakovniku od ponedeljka, 30.3., do sobote, 4.4., vsak dan od 9h do 12h.
Obisk starejših in bolnih bo pred praznikom Velike noči, na veliki
ponedeljek, 30.3., ves dan za vso župnijo. Ob tem obisku bo tudi
priložnost za sv. spoved in zakrament sv. bolniškega maziljenja, kdor bi
želel.
V torek, 31.3., ob 18h (pred mašo) je srečanje ministrantov in tistih, ki
bodo nosili blagoslovljen ogenj po domovih.
V velikem tednu je veroučno srečanje samo za birmance: v torek, 31.3.,
ob 19:30. Ostali razredi verouka nimajo. Prav tako ni verouka v tednu po
Veliki noči, da bi se res udeleževali bogoslužja v velikonočnem tridnevju!
Karitas vabi k sodelovanju vse župljane v okviru dobrodelnosti: »Ena
človeška družina, hrana za vse«, ki jo podpira tudi papež Frančišek.
V naši župniji bo tako potekalo zbiranje hrane in denarnih sredstev na
Veliko soboto pri vseh obredih blagoslova jedi. V poštev pridejo živila, ki
ne potrebujejo hlajenja in so trajno zapakirana. V preddverju župnijske
in podružničnih cerkva bomo člani Karitas pripravili prostor v namen
zbiranja vaših darov. Hvala!

Ker je prva nedelja v mesecu aprilu praznik Velike noči, bo krstna
nedelja ta mesec 12.4. Priprava na krst pa ostane nespremenjena:
ponedeljek pred prvo nedeljo v mesecu, 30.3., ob 20h.
Na belo nedeljo, 12.4., bo ob 15h protipotresna procesija. Naslednjo
nedeljo, 19.4., bo izbira novih članov ŽPS in predstavitev prvoobhajncev.
_____________________________________________________________________
ZA PRVOOBHAJANCE
V pripravi na zakrament prvega sv. obhajila je na prvem mestu
družinsko življenje, ki zajema skupno molitev in praznovanje cerkvenih
praznikov. Zato vabim starše, da z odgovornostjo sprejmete posebne
dneve pred veliko nočjo in se udeležujete bogoslužja na veliki četrtek,
veliki petek in veliko soboto, ki nas pripeljejo do skrivnosti Velike noči.
Predstavitev prvoobhajancev župnijskemu občestvu bo v nedeljo, 19.4.
ob 10h.
Sestanek za starše bo v ponedeljek, 4.5., ob 20h v Marijinem domu.
Zakrament prve svete spovedi bodo prejeli v soboto, 9.5. Začetek
bogoslužja je ob 10h. K prvi sv. spovedi naj otroka spremljata oba starša.
Tridnevna priprava na prvo sv. obhajilo bo v času od 3. do 5. junija:
sreda, četrtek in petek, pri večerni sv. maši. V teh dneh bodo tudi vaje
za potek prvega sv. obhajila in prevzem prvoobhajanskih oblek.
Zakrament prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 7.6., ob 10h. Naslednji
dan, ponedeljek, 8.6., bo zahvalna sv. maša za vso družino zvečer ob
19h.
_____________________________________________________________________
ZA BIRMANCE
Devetdnevnica za birmance bo razdeljena na več dni, tako da zajame
najpomembnejše dneve in praznovanja v liturgičnem letu. Prvi trije
dnevi devetdnevnice bodo: veliki četrtek (19h), veliki petek (19h) in
velika sobota (20h). Le tako lahko kristjani zares vstopimo v praznovanje
Velike noči. Naslednja dva dneva devetdnevnice sta zapovedana
praznika: Sveto Rešnje Telo in Kri – četrtek, 4.6. (maša ob 8h in 19h) in
Veliki Šmaren ali Marijino vnebovzetje – sobota, 15.8. Ostali dnevi so v
tednu pred sv. birmo, od 6.10. do 9,10. Takrat bodo po maši tudi vaje in
zadnji dan prevzem birmanskih oblek.
Predstavitev birmancev župnijskemu občestvu bo v nedeljo, 10.5. ob
10h. Duhovne vaje za birmance bodo septembra, od 11.9. do 13.9., to
je od petka zvečer do nedelje.
Sestanek za starše birmancev bo v ponedeljek, 28.9., ob 20h v Marijinem
domu. Sveta birma bo v soboto, 10.10. ob 10h.

SPREMEMBA UR ZA SVETE MAŠE: Od cvetne nedelje dalje bo nova
ureditev ur za svete maše za nedeljo in delavnik. Na Brezovici v župnijski
cerkvi bo prva sv. maša ob 7:00 in druga ob 10:00. Na podružnicah, Log
in Vnanje Gorice pa sočasno ob 8:30.
Med tednom so vse maše v župnijski cerkvi ob 19:00, razen v četrtek je
sv. maša zjutraj ob 8:00.
_____________________________________________________________________
URADNE URE: sobota od 16h do 18:45, vedno lahko
dobite župnika po večerni sveti maši, pred in po maši
lahko darujete za sv. mašo.
Za pogovor ali pripravo dokumentov pokličite po
telefonu ali sporočite na e-pošto.
KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu. Sv. krst je med mašo, ki je ob
10:00. Priprava na krst je v ponedeljek pred prvo nedeljo v mesecu
zvečer po maši ob 20h. Že pred pripravo na krst se oglasite osebno v
župnišču. Če otrok ni iz naše župnije potrebujete dovoljenje za krst v
drugi župniji, ki ga izda domači župnik.
POROKA: Za poroko se oglasite vsaj dva meseca pred
poroko. Če ženin ali nevesta ni iz naše župnije, prinese
krstni in samski list iz župnije krsta, kjer je bil/a krščen/a.
Če pa oba prihajata iz drugih župnij pa poleg krstnih
in samskih listov prineseta še odpustnico iz župnije bivanja. Vsak par
prinese tudi potrdilo o opravljenem tečaju oz. šoli za zakon. Več
informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:
http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015
POGREB: Za pogreb se oglasite čimprej, da se lahko določi
ustrezen dan in ura pogreba, preden se dogovorite s
pogrebnim zavodom. Običajno je pogreb s sveto mašo.
Največ lahko namenimo pokojniku tudi s sveto mašo ob
sedmem in tridesetem dnevu po pogrebu.
ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure so prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h.
ŽUPNIJA BREZOVICA, Starovaška cesta 19, 1351 Brezovica
Župnik: Jožef Poje
tel: 040 395 942 ali 01 / 363 71 80
E - naslovi:
jozef.poje@rkc.si
zupnija.brezovica@rkc.si
www.zupnija-brezovica.rkc.si
TRR: SI56 2420 0900 4477 143 (za nove orgle)
SI56 1914 0501 0054 787 ( račun župnije)

Na Veliko soboto prinašamo k blagoslovu jedila. Pa vemo zakaj? Kakšen je
pomen? Ne delajte kar nekaj iz navade.
Hren nas spominja na Jezusove žeblje. Žeblji so bodli tudi mene od zadnje
Velike noči. Te bolečine žebljev sem prinesel Bogu, da jih spremeni. Tako bo
bolečina postala dragoceno izkustvo za v bodoče. Pirhi so znamenja solz,
rdeči - kapelj krvi, torej tisti najbolj intimen del življenja. Prinesel sem jih Bogu,
da postanejo dragoceni biseri. Prhi so tudi znamenje kamnitega groba
(lupina) iz katerega je izšlo življenje (novo bitje). Verujem v vstajenje?
Prinesel sem najboljši kos mesa, simbol mojega telesa, ki je največ kar v tem
življenju imam. Podarjam ga Bogu, naj ga posveti, da bo to telo izvrševalo
najčudovitejša dejanja. Prinesel sem kruh, znamenje telesa po smrti. Moje
telo se že sedaj pripravlja na prehod iz zemeljskega na nebeški način bivanja.

GODOVI in SVETE MAŠE od 30.3.2015 do 5.4.2015
30.3. pon

31.3. tor
1.4. sre
2.4. čet
3.4. pet
4.4. sob

5.4. ned

sv. Amadej sv.
Janez Klimak,
opat
sv. Kornelija, muč.
sv. Benjamin, muč.
sv. Tomaž Toletinski,
Veliki četrtek
sv. Frančišek Paolski
Veliki petek
sv. Rihard, škof
Velika sobota
sv. Izidor Seviljski

BR 19

Velika noč

BR 630

Gospodovega
vstajenja

BR 19
BR 19
BR 19
BR 19
BR 20

+ Tine in družina Slabe
za duše v vicah
+ Jana Kršmanec
+ Božo Pavlin
+ Pavla Borjančič
+ Valentin Malovrh
+ Jožef Tomšič, žpk.
+ Jože Gregorič, žpk.
bogoslužje velikega petka
+ Filip Rotar
za zdravje na duši in telesu
+ Jožef Kozjan, 7. dan
za žive in pokojne župljane

+ Jakob Bogataj, obl.
+ Jože in Karolina Hrastar
30 ++ družina Černetič
LG 8
VG 830 + Ignac Lenaršič in ++Kuclar
+ Nace Pezdir, Nova pot 10
+ Jože Gregorič, žpk.
+ Franc in Ivanka Rožnik
BR 10
+ Mihael in Frančiška Urbančič
Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 1.4.: Kotna pot in Kratka pot.
Branje Božje besede BR, 5.4., ob 1000: Klemenc Jošt in Klemenc Alenka.

GODOVI in SVETE MAŠE od 6.4.2015 do 12.4.2015
6.4. pon
7.4. tor

Velikonočni pon.

BR 8

+ Stane in Darko Šebenik

sv. Irenej iz Srema

BR 10

+ Andrej Borko, obl.

sv. Janez Krstnik de

BR 19

+ Jožefa Kozina

la Sale, duhovnik
8.4. sre

sv. Maksim in

+ Zdravko Pečan
BR 19

Timotej, mučenca

+ Štefka in Lojze Slabe
++ družina Žvipelj

9.4. čet

sv. Maksim
Aleksandrijski, škof

BR 8

+ Lojze Gosar in pokojni iz
družine Gosar

10.4. pet

sv. Ezekiel, prerok
sv. Mihael, red.

BR 19

+ Jakob Žitko in
Angela – Eta Blaznik

11.4. sob

sv. Stanislav, škof

BR 19

+ Pavla Borjančič, 30. dan

12.4. ned

2. velikonočna,

BR 7

za žive in pokojne župljane

Bela nedelja,

+ Valentin Malovrh

nedelja Božjega

LG 830

++ družina Steržaj

usmiljenja

VG 830

+ Marija Brolih, obl.

sv. Zenon Veronski

+ Jože Gosar
+ Ludvik Modic
+ Franc Šuštar, +starši Pezdir
+ Majda Smrtnik
BR 10

+ Janez Mausar, obl.
++ starši Popit
++ Pogačarjevi
+ Tomaž in starša Brank;
starša, sestri in brata Kramar

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 11.4.: Mirna pot in Prečna pot.
Branje Božje besede BR, 6.4., ob 1000: Kodoba Andrej in Kodoba Ana
12.4., ob 1000: Kosednar Vili in Kosednar Hajdi.

Vsem želim blagoslovljene velikonočne praznike,
polne močne vere v večno življenje, ki se nikoli ne konča,
ker je Kristus uničil smrt in nam zagotovil popolno srečo pri Očetu.

