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številka 5

Dragi župljani. Pred nami je
zadnji teden postnega časa, ko
lahko še kaj koristnega storimo za

svoje
duhovno
življenje.
Bogoslužje velikega tedna nas
usmerja v največjo skrivnost
naše vere, v Kristusovo
vstajenje. Vendar moramo in
moremo tudi mi, tako kakor
Jezus, stopati naproti tej veliki
skrivnosti in resnici naše vere
samo preko velikega tedna.
Jezus sam je nekoč dejal, da
gre njegov učenec za njim tako,
da vzame na rame svoj križ in
ga potrpežljivo nosi.
Tako lahko vidimo, da
veliki teden ni samo enkrat na
leto teden pred veliko nočjo,
ampak vse naše življenje. Žal
se dogaja, da v tem našem
življenjskem velikem tednu,
prepogosto obstanemo ob
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križevem potu velikega petka,
premalokrat pa ob radosti
češčenja cvetne nedelje, ali
skrivnosti
Božje
bližine
velikega četrtka.

Naj bo torej Jezusov veliki
teden spodbuda za naše
življenje. Vzemimo svoj križ in
ga potrpežljivo nosimo, ne
pozabimo pa tudi na tisto
svetlo stran naše vere, da smo
odrešeni.
Vzemimo si čas za obisk
svete maše, za velikonočno
spoved
in
obhajilo,
za
dobrodelnost in sodelovanje.
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Ti trije dnevi pomenijo vrhunec celotnega liturgičnega leta. Bogoslužje želi v teh
dneh ponavzočiti dogodke zadnjih dni Jezusovega življenja. Začne se z večerno mašo na
veliki četrtek in sklene z drugimi večernicami nedelje Gospodovega vstajenja.

VELIKI ČETRTEK
S slovesno mašo na večer tega dne obhajamo
spomin postavitve zakramentov svete evharistije in
mašniškega posvečenja.
Pri zadnji večerji nam je dal Kristus poseben dar,
ki naj bi nas spominjal na njegovo veliko ljubezen do
nas ljudi. Po evharistiji sega Kristusovo odrešenje v
življenje vseh ljudi.
V STIŠKI BAZILIKI bo na veliki četrtek
sveta maša samo zvečer ob 19. uri. Pri sveti maši se nam bodo predstavili
naši prvoobhajanci in povabili Jezusa v svoja srca. Po sveti maši bo
molitvena ura. Na veliki četrtek bo nabirka namenjena za dobrodelne
namene župnije, zlasti za potrebe Karitas. Med molitveno uro bo priložnost
tudi za sveto spoved.

VELIKI PETEK
To je edini dan v letu, ko ni evharistične
daritve, saj veliki in večni duhovnik sam daruje
na oltarju križa svoje življenje.
Bogoslužje velikega petka ima tri dele:
OPRAVILO BOŽJE BESEDE – Berila
nam izražajo isto misel kot poročilo o
Jezusovem trpljenju. Kristus ni samo žrtev,
temveč tudi veliki duhovnik, ki popolnoma
samostojno odloča o svoji usodi.
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 – Na veliki petek je posebno pretresljivo razkrivanje in češčenje
križa. Duhovnik razkrije križ in trikrat zapoje: Glejte les križa, na katerem je zveličanje
sveta viselo. Pridite, molimo.
OBHAJILO – Obhajilo na ta dan ne pomeni samo združitve s Kristusom, temveč nas
vodi tudi v njegovo trpljenje, da postanemo žrtve kakor on.

V STIŠKI BAZILIKI bodo na veliki petek obredi ob 19. uri. Po obredih
bomo molili in premišljevali križev pot. Križev pot bodo pripravili in brali
bralci božje besede. Med križevim potom bodo na platnu tudi projekcije, ki
jih bo pripravil naš računalniški tim. Med križevim potom bo priložnost tudi
za sveto spoved. Darovi zbrani na veliki petek on češčenju križa so naenjeni
vzdrževanju svetih krajev Jezusovega življenja.

VELIKA SOBOTA
Ta dan se mudimo pri Jezusovem grobu in
premišljujemo njegovo trpljenje in smrt. Šele pri
velikonočni vigiliji nas prevzame velikonočno
veselje.
V STIŠKI BAZILIKI bo blagoslov ognja
ob 6. uri zjutraj.
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL – Po
stari navadi nesemo ta dan k blagoslovu velikonočna
jedila. Ta blagoslov naj bi v nas zbudil smisel in hvaležnost za velike božje darove, ki
izhajajo iz velike noči, in nas opozarjajo na božjo bližino.
V STIŠKI BAZILIKI bodo blagoslovi velikonočnih jedil od 10., 11., 12.,
13., 14., 15. in 16. uri. Ob 15.00 bo blagoslov velikonočnih jedil tudi v
Metnaju.
VELIKONOČNA VIGILIJA – Pomeni veselo čakanje v molitvi na Kristusovo
vrnitev. Obredi naj bi bili ponoči, pozno zvečer ali zgodaj zjutraj. Velikonočna vigilija je
isto kot velika noč. Bogoslužje velikonočne vigilije ima štiri dele:
SLAVJE LUČI se začne pred cerkvijo z blagoslovitvijo ognja, s katerim prižge
duhovnik okrašeno velikonočno svečo. Sledi sprevod v temno cerkev, z velikonočno
svečo na čelu, ob kateri si verniki postopoma prižgejo svoje sveče. Nato duhovnik poje
velikonočno hvalnico.
BESEDNO BOGOSLUŽJE nam v zgoščeni pripovedi prikazuje zgodovino
odrešenja. Ob slavi se zopet oglasijo orgle in zvonovi. Po berilu duhovnik slovesno zapoje
alelujo.
KRSTNO BOGOSLUŽJE ima v bogoslužju velikonočne vigilije posebno mesto, saj
v krstu deluje moč Kristusove smrti in vstajenja Po krstu oz. po blagoslovu krstne vode
vsi s prižganimi svečami v rokah izpovedo krstne obljube.
EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE velikonočne vigilije je največje slavje vsega
liturgičnega leta. To je najbolj slovesna velikonočna maša.
V STIŠKI BAZILIKI bo velikonočna vigilija ob 19. uri.
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TO JE DAN, ko je navidezni poraz postal resnična zmaga; ko
je ljubezen premagala sovraštvo, ko je luč resnice premagala temo
noči. Kristusovo vstajenje je čudovita skrivnost in srce naše vere; je
dogodek, ki presega zgodovino. Postal je gotovost našega upanja in
moč naše ljubezni. Naša vera bi bila ničeva brez vere v vstajenje, v
posmrtno življenje. Kristus je trpel. Kristus je vstal. Smrt je izgubila
svojo moč. Ta sveti dan je premagal človekovo zlobo, vrnil grešnim
mir, žalostnim veselje.
V STIŠKI BAZILIKI bosta na veliko noč dve sveti
maši. Prva sveta maša se bo začela z vstajenjsko
procesijo ob 6. uri zjutraj. Druga sveta maša pa bo ob 10.
uri dopoldan. Na veliko noč bo ofer ali darovanje za
potrebe župnije.
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Odbor za družine vabi na velikonočni ponedeljek družine in posameznike, da se nam
pridružijo pri skupnem praznovanju EMAVSA, dneva druženja in prijateljstva. Zbrali se bomo ob
8.30 pred župnijskim domom, od koder se bomo podali na pohod na Pristavo. Tam bo ob 11. uri
sveta maša in nato skupno druženje.
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6. APRIL – ob 9.00 – VELIKONOČNO ČIŠČENJE BAZILIKE
- ob 17.00 – ČIŠČENJE OKOLICE BAZILIKE IN Ž. DOMA
7. APRIL – OBHAJILO BOLNIKOV NA DOMOVIH
7. APRIL – ob 20.00 – SREČANJE STARŠEV PRVOOBHAJANCEV
8. APRIL – ob 18.00 – PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV NA KRST
9. APRIL – VELIKI ČETRTEK - sveta maša samo ob 19. uri
10. APRIL – VELIKI PETEK - obredi ob 19. uri
11. APRIL – ob 19.00 – VELIKONOČNA VIGILIJA IN KRŠČEVANJE
12. APRIL – ob 6.00 – VELIKA NOČ – vstajenjska sveta maša s procesijo
– ob 10.00 – VELIKA NOČ – druga velikonočna sveta maša
13. APRIL – VLIKONOČNI PONEDELJEK - svete maša ob 7., 10. in 19. uri.
13. APRIL – EMAVS – družinsko srečanje in pohod na Pristavo
19. APRIL – ob 15.00 – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA – romarski shod
17. MAJ – ob 10.00 – PRVO SVETO OBHAJILO
23. MAJ – IZLET NA DUNAJ – za župnijske sodelavce in njihove družine
31. MAJ – ob 8.00 – SREČANJE STAROSTNIKOV

