leto XXII
“Tedaj je prišel Simon Peter,
ki je šel za njim, in je stopil v grob.
Videl je, da so povoji na tleh in da
prtič, ki je bil
na njegovi glavi,
ni ležal med povoji,
ampak posebej,
zvit na drugem mestu. Tedaj pa je
vstopil tudi oni drugi učenec,
ki je prišel h grobu,
in je videl in veroval.
Nista še namreč
umela pisma,
da mora vstati od mrtvih.”
(Jn 20,6–9)

A L E L U J A !
Kristus je vstal – Kristus živi!
Velika noč se mora zgoditi v meni
in z menoj – ali pa se sploh ne bo zgodila. To je velika noč! Tiha in včasih
skoraj nezaznavna – toda vseeno nepremagljiva …
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Cvetna nedelja

9. 4. 2017

Nihče nas danes ne more zadržati, da ne bi naše
srce vzklikalo od veselja:
Kristus je vstal!
Smrt je izgubila svojo moč.
jezus je močnejši od nje.
Velikonočno veselje je veselje, ki nam ga daje
Kristus. To je veselje, ki ga more doživljati iz vere
živeči kristjan, veselje, ki je dar od zgoraj, sad
Kristusovega Svetega Duha.
In kolikor bolj smo se v postnem času približali
Kristusu in njegovi odpovedi, toliko večje, lepše
in bolj iskreno je naše velikonočno veselje.
Radosti Kristusovega vstajenja pa postane duša
deležna, če prej z Gospodom trpi na Golgoti, če
sama svoja grešna nagnjenja, svoje samoljubje
in prevzetnost pripne na križ in spokorjena ter
očiščena po njegovi milosti vstane od duhovne
smrti.
Je torej današnji dan tudi dan tvojega vstajenja? Naj veselje preplavi tvoje srce in naj ga
čutijo tudi vsi, ki te obdajajo. Pričuj s svojim
življenjem!
Blagoslovljenjo Veliko noč Vam želimo:
p. Maksmilijan, p. Branko, opat Janez
in vsa samostanska skupnost.
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ČIŠČENJE BAZILIKE PRED
VELIKO NOČJO
Vabim in prosim žene, da pred
velikonočnimi prazniki pridete pomagat počistit baziliko. Res, da se
cerkev redno čisti, vendar je prav, da se
vsaj nekajkrat v letu temeljito počisti.
Letos je to še toliko bolj potrebno, saj
smo skorav vzo baziliko na novo prebelili.
Zaradi starosti se vsako leto ta skupina nekoliko zmanjša. zato vabim, da
se nam pridružite še novi sodelavci.
Zberemo se v TOREK, 11. 4. ob 9.
uri v cerkvi.
Vašo pomoč in sodelovanje se Vam
že vnaprej zahvaljujem.
JAGENJČKI
Skupina jagenjčki, sebo srečevala vse
dni velikonočnega tridnevja, kakor tudi
na Veliko noč pri 10. sveti maši, katehezo tako kot vsako nedeljo.
Otroci in starši bodite pozorni, kdaj
vas bom povabil, da se pridružite ovčki
Flori in odidete k svojim skupinam

v

veliki cetrtek
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.
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Sveta maša bo samo zvečer
ob 19. uri.
Na veliki četrtek bo nabirka
namenjena za dobrodelne namene
župnije, zlasti za potrebe Karitas.
Po sveti maši bo molitvena
ura. Med molitveno uro po maši
bo priložnost tudi za sveto spoved.
Pri sveti maši bodo letošnji
prvoobhajanci prejeli hlebček
kruha, kot simbol evharističnega
zakramenta, ki ga bodo kmalu prejeli.

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.
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Ob 15. uri, to je ob uri, ko je Jezus na
križu končal svoje zemeljsko življenje,
bomo v baziliki molili in premiškjevali
kržev pot. LEPO VABLJENI
Obredi na veliki petek bodo ob 19.
uri.
Po obredih bomo molili in premišljevali
križev pot. Križev pot bodo pripravili in
brali mladi.
Med križevim potom bo priložnost tudi za sveto spoved.
Darovi zbrani na veliki petek ob češčenju križa so namenjeni vzdrževanju
svetih krajev Jezusovega življenja.

velika sobota

Ta dan se mudimo pri Jezusovem grobu inpremišljujemo njegovo trpljenje in smrt.
Šele pri velikonočni vigiliji nas prevzame velikonočno veselje.
Blagoslov ognja bo ob 6. uri
zjutraj.
Blagoslovi velikonočnih jedil
bodo od 10., 11., 12., 13., 14., 15.
in 16. uri.
Ob 15.00 bo blagoslov
velikonočnih jedil tudi v Metnaju.
Lepo vabljeni, da si ta dan vzamete čas, ne le za pripravo
velikonočnih jedil; in da cerkve ne obiščete samo, ko jedila odnesete k
blagosluvu; - temveč, da obiščete tudi kapelo Božjega groba in se prepustite tihi molitvi, zahvali in prošnji za velika Božja dela.
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velikonocna vigilija
v

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.
Velikonočna vigilija bo ob 20. uri.
Obred velikonočne vigilije se prične z blagoslovom ognja in velikonočne sveče. Če
vreme to dopušča, je blagoslov na trgu pred
cerkvijo. Vljudno prosim vse, ki se boste
vigilije udeležili, da se zberete ob ognju, da
bomo skupaj pričeli z obredom.
Ker bodo v cerkvi razpostavljene dodatne
klopi, bo za vse dovolj prostora za sedenje, tako da res lahko mirno počakate pred
cerkvijo na začetek.
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v

velika noc

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.
Na Veliko noč bosta 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 kritje stroškov obnove cerkvenih
klopi v baziliki.
Tudi na Veliko noč bodo v cerkvi razpostavljene dodatne klopi, tako
da bo za vse dovolj prostora za sedenje. Zato ni potrebno, da krajšate
procesijo in hitite v cerkev pri stranskih vratih
v

velikonocni ponedeljek
Kristjani se na velikonočni ponedeljek, dan po prazniku velike
noči, spominjamo Jezusovega prikazovanja njegovima učencema
na poti v Emavs. V spomin na ta dogodek je ta dan namenjen
obiskom in voščilom svojim bližnjim. Tako se ta dan z njimi veselimo novice o Kristusovem vstajenju.
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