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VELIKA NOČ 2022
Jaz živim in vi boste živeli

Te Jezusove besede so v tem času vojne v Ukrajini še posebno pomenljive. 
Marsikdo zgublja vero v večno življenje in si ga ne želi, ker zemeljsko 
življenje ne živi lepo. Kristjani kljub težavam, ki jih nikoli ne manjka, 
okušamo že v tem življenju z vstalim Jezusom, ki je premagal hudobijo, 
greh in smrt lepoto življenja že tukaj. 
Upanja, poguma in velikodušne ljubezni vam ob velikonočnih praznikih 
želiva oba duhovnika in diakon Rok.



SKRAJŠANO velikonočno voščilo slovenskih škofov
Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo 
vstajenje naše upanje«. Cerkveni učitelj je s 
to trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti 
na poti vere v večno življenje in da ne bi o 
spoprijemanju s trpljenjem, zlom in dejstvom 
smrti izgubili poguma in obupali. Vprašanje 
upanja je še posebej na mestu v letošnjem času 
priprave na veliko noč, ki je zaznamovan z zlom 
vojne v Ukrajini in z vsemi posledicami, ki jih 
vojna prinaša za njene državljane, za Evropo 
in za ves svet. 
Škofje vabimo duhovnike, redovnice in redov-
nike ter vse kristjane, da ob spoznanju lastne 
krhkosti in ob spoprijemanju z rušenjem lažne 
gotovosti gradimo krščansko občestvo in svet 
na zanesljivem temelju upanja, ki je Vstali 
Kristus! Gospod je vstal in živi, živeli bomo 
tudi mi! Aleluja. Veselo veliko noč in naj bo 
Gospodov mir z Vami vsemi!
   Msgr. Dr. Andrej Saje
   Predsednik SŠK

OBISK BOLNIKOV IN VSEH, KI 
NE MOREJO V CERKEV bo prve 
dni velikega tedna. Nekateri prejemate 
sveto obhajilo vsak prvi petek. Veliko pa 
je takih, ki ne boste mogli v cerkev, pa 
bosta gotovo za velikonočne praznike 
želeli prejeti vstalega Gospoda, poroštvo 
naše večne slave. Sami ali domači pokli-
čite v župnišče na MB 031 324 675 ali 
g. Marinka na MB 031 216 822.
Za vse zdrave bo priložnost za sveto 
spo ved prve tri dni zjutraj in zvečer med 
sveto mašo.

Na veliki četrtek bo možnost za sveto 
spoved pred mašo ob 17.00 in med 
njo pa tudi od pol osmih zvečer dalje. 
Na veliko soboto bo spovedovanje 
celo dopoldne, pa tudi zvečer od pol 
osmih dalje.
Marsikdo bo opravil sveto spoved 
tudi v Ljubljani, kjer spovedujejo 
veliki teden pri frančiškanih, v 
stolnici in na Rakovniku kar cele 
dneve. Nihče ne bi smel obhajati 
velikonočnih praznikov brez dobre 
svete spovedi.



nami do konca sveta in bo, kadar koli 
se bodo verniki zbrali ob duhovniku, 
obnavljal svojo daritev na križu in 
svoje vstajenje od mrtvih in nam delil 
svoje darove. V njej bo tudi hranil 
vse, ki ga vredno prejemajo v svetem 
obhajilu. Seveda pa nam je prej dal 
temeljno zapoved, da se ljubimo 
med seboj. Kot zgled tega je aposto-
lom umil noge, kar bo tudi letos pri 
večernem bogoslužju storil župnik 
svojih ožjim sodelavcem ključarjem. 
Vsi prav lepo vabljeni 15 minut pred 
dvajseto uro. 
Svete maše ni brez duhovnika, zato ta 
dan še posebej goreče molimo za vse 
duhovnike in nove duhovne poklice.
Po zadnji večerji se je začelo Jezusovo 
odrešilno trpljenje. Z apostoli je šel 
molit na Oljsko goro, kjer je potil 
krvavi pot in kjer ga je eden izmed 
apostolov izdal. Mi bomo čuli z njim 
v molitvi do polnoči. Takoj po sveti 
maši ostanite vsi, ki pozneje ne mo-
rete, zlasti mladi, da boste vodili prvo 
uro molitve. Nato bomo molili rožni 
venec. Ob 11.00 pa pridejo bližnji 
in člani raznih skupin, da molijo in 
bedijo z Jezusom do polnoči.
Naj ponovno povabimo prvoob-
hajance in njihove starše k maši ob 
20.00, saj bodo prvoobhajanci, ki so 

Zahvala vsem, ki ste že dali svoj dar 
za mežnarje. Prav lepo se vnaprej 
zahvaljujemo naši godbi, ki bo igrala 
pri velikonočni procesiji in na belo 
nedeljo pri pol enajsti maši. Upamo, 
da bodo letos velikonočni prazniki 
taki kot nekoč, saj že dve leti tega 
ni bilo.
Prav tako ponovna hvala vsem, ki 
daste biro duhovnikom, ste veliko-
dušni do naših obnov tako pri Svetem 
Antonu kot v župnijski cerkvi. Vera 
se kaže v dejanjih in pri mnogih je to 
res zelo vidno.

Sveto velikonočno 
tridnevje

Na veliki četrtek zvečer se prične 
vrhunec vsega liturgičnega prazno-
vanja v cerkvenem letu. Priče bomo 
obnavljanju Jezusovega vrhunca živ-
ljenja, ko je svojim izkazal ljubezen 
do konca. V naši župniji ste se tega 
vedno zavedali in prihajali v cerkev 
pa tudi doma doživljali veličino teh 
velikih dni.
Starši, pripeljite s seboj tudi otroke, 
da bodo priče, kaj je Bog naredil za 
nas, in si bodo Božjo ljubezen ob 
obredih zapomnili za vse življenje.

VELIKI ČETRTEK
Gospodove zadnje 
večerje in izdaje

Koga ta dan ne vleče k sveti maši, ki 
je bila ta dan ustanovljena? Jezus je 
pred svojo smrtjo hotel vsem, ki vanj 
verujemo, pokazati, da bo poveličan z 



že opravili prvo spoved, po maši kot 
dokaz, da je Jezus kruh uporabil za 
svojo navzočnost med nami, prejeli 
hlebček kruha in ga doma razdelili 
med vse člane družine.
Ker vsi ne morete k sveti maši ob 
20.00, bo ena sveta maša že ob 17.00.

VELIKI PETEK 
GOSPODOVEGA 
TRPLJENJA

in zaradi našega zveličanja.
Ta dan se v znak hvaležnosti strogo 
postimo in se udeležimo pobožnosti 
v cerkvi, kdor pa ne more v cerkev, v 
molitvi doma.
Že ob treh se nekateri zberemo v 
cerkvi k molitvi. Ob petih je križev 
pot in po njem navzoči lahko prej-
mejo sveto obhajilo. Glavno opravilo 
velikega petka pa je ob 19.00. Pret-
resljivi obredi velikega petka bi nas 
morali ganiti in napolniti z globoko 
hvaležnostjo Kristusu za odrešenje. 
Ob vsej ginjenosti ob trpljenju nas 
navdaja veselje, saj je »zaradi križa 
prišlo veselje na svet«.

VELIKA SOBOTA 
Gospodovega počitka v 
grobu

Naše misli se ta dan mudijo v Jeru-
zalemu, kjer se odvija največja drama 
sveta, kjer Božji Sin zaradi grehov 
ljudi daruje krvavo daritev. Prepusti 
se krivični obsodbi, zasramovanju, 
strahotnemu bičanju in kronanju s 
trnjem, nato pa križevemu potu, ko je 
sam sebi nesel križ na Kalvarijo, kjer 
bo v največjih mukah in zapuščenosti 
tri ure trpel pribit na križ in ob treh 
izdihnil svojo dušo. Vse to zaradi nas 

Dan »umrlega Boga« dobro izraža 
izkušnjo naše dobe. Kristus je stopil 
skozi vrata naše najhujše osamlje-
nosti; v svojem trpljenju se je pognal 
v brezno naše zapuščenosti. Tam, 
kjer nas noben drug glas ne more 
več doseči, nas čaka on. Pekel je torej 
premagan ali natančneje, premagana 



je smrt, ki pomeni pekel, a to ni več. 
Z Jezusovo smrtjo je v smrti življenje, 
saj se v njej skriva ljubezen.
Hvala Bogu, da v naši župniji to ču-
tite in ta dan pokažete. Večina ljudi 
pride eno uro molit k Božjem grobu 
in se Bogu zahvaljevat za odrešenje.
Lepoto in radost velike noči izraža 
tudi blagoslov velikonočnih jedil, ki 
se vršijo čez dan in ne bi smela biti 
zgolj folklora.

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA

V bogoslužju se praznovanje nedelje 
vedno začenja v soboto zvečer. V 
noči od sobote na nedeljo je Jezus 
premagal greh, hudobijo in smrt in 
zmagoslavno vstal.
To je res velika noč, ki je spreme-
nila usodo sveta. Verni se v mraku 
zberemo ob velikonočnem ognju, 
ki je bil blagoslovljen že zjutraj in so 
ga raznesli po domovih. Od njega 
prižgemo velikonočno svečo, ki je 
znamenje vstalega Zveličarja. Od nje 
vsi prižgemo svoje svečke, saj smo od 

Vstalega Kristusa vsi 
prejeli krst in z njim 
večno življenje. S 
prižganimi svečami 
gremo prepevajoč v 
temno cerkev. Sredi 
cerkve drugič zapo-
jemo KRISTUSO-
VA LUČ – BOGU 
H VA L A .  Ko  p a 
pridemo pred oltar, 
zapojemo še tretjič 
Kristusova luč, se 
prižgejo vse luči 
v cerkvi in stoje s 
prižganimi svečami 

poslušamo velikonočno hvalnico, v 
kateri se Cerkve raduje in zahvaljuje 
svojemu Odrešeniku za odrešenje.
Sledi poslušanje Božjih del, ki jih 
je Bog storil v zgodovini, nato bla-
goslovimo še krstno vodo, s katero 
bodo krščeni novokrščenci, vsi pa 
obnovimo krstne obljube, na kar 
sledi daritveni del svete maše, pol-
ne velikonočnega veselja, kar se bo 
naslednje jutro prelilo še v slovesno 
procesijo in radostno praznovanje.

Spored češčenja in blagoslova velikonočnih jedil

Spored čaščenja: 
6:30 Blagoslov ognja   
8-9 Kompolje, Hočevje
9-10 Ponikve
10-11 Podgora
11-12 Zagorica
12-13 Mala vas

13-14 Podpeč, Ilova Goras
14-15 Videm
15-16 Cesta
16-17 Zdenska vas
17-18 Podgorica, Predstruge
18-19 Bruhanja vas, Vodice



Darovi na veliki četrtek bodo letos 
namenjeni za pomoč Ukrajincem, ki 
trpijo zaradi te strašne vojne.
Pirhi za osamljene in starejše, ki jih 
vsako leto velikodušno darujete in 
naredijo veliko veselja zlasti vsem po 
domovih starejših, na veliko nedeljo 
odnesejo mladi, jim voščijo in kaj 
zapojejo, da tudi ono doživijo nekaj 
velikonočnega veselja.
Velikonočni ponedeljek bo letos še poseb-
no zaznamovan s potjo v Emavs, ki je pri 
nas Sveti Anton. Ob treh popoldne bo 
kot navadno izpred kapelice v Zdenski 
vasi procesija k Sv. Antonu, ki bo letos 
slovesna, saj je 120 let od katastrofalnega 
požara Zdenske vasi. Gasilci vabijo vse 
okoliške gasilce na to slovesnost, mi pa se 
tudi z hvaležnostjo udeležimo.

LJUDSTVO MOJE, KAJ 
SEM TI STORIL …

Vsi veste, kako je Jezusa razbičanega, 

Blagoslov jedi:
11:30 Hočevje    
12:00 Ilova Gora
13:00 Sv. Anton, Podgorica
13:30 Cesta, Zagorica
14:00 Predstruge

14:30 Vodice
15:00 Ponikve, Bruhanja vas
15:30 Podpeč, Podgora
16:00 Mala vas, Kompolje
17:00 Videm, Dom sv. Terezije

s trnjem okronanega, v sramotilnem 
plašču pokazal Pilat ljudstvu, prepri-
čan, da se ga bo usmililo, ko bo takega 
videlo. Toda nahujskana množica ni 
imela sočutja, temveč pa je zavpila: 
Smrt zasluži, na križ z njim!
Kaj naredi hujskanje, kaj naredi kri-
vo, lažnivo pričevanje. Odrečejo se 
tistemu, ki je ozdravil toliko njihovih 
bolnikov, nasitil toliko lačnih ljudi, 
obudil Lazarja iz groba, hodil iz kraja v 
kraj in delil dobrote, vsem pa govoril o 
dobroti nebeškega Očeta, ki jim njega 



pošilja, da jim zagotovi večno srečo. 
Nahujskano ljudstvo pa zahteva Baraba 
in se odrečejo Pravičnemu in svoji sreči. 
Skoraj neverjetno!
Nekaj podobnega se dogaja zadnje čase 
našemu slovenskemu narodu. Gotovo se 
nihče ne more primerjati Kristusu, samo 
on je popoln, za našo sedanjo vlado pa 
lahko upravičeno rečemo in sadovi ka-
žejo, da se je izredno trudila in s svojo 
sposobnostjo, kar ji priznava v glavnem 
ves svet, dosegla neverjetne rezultate. 
A kaj, ko imamo toliko ljudi polnih 
zavisti, nevoščljivosti in prezira, polnih 
sebičnih načrtov in nesposobnosti, kar 
so tolikokrat že dokazali. A ti, nasledniki 
nekdanjih komunistov, imajo v rokah 
skoraj vse medije in hujskajo, lažejo in v 
nič dajejo vse, kar je narejeno dobrega za 
vse ljudi. In kar je najhujše, izključujejo 
vsako sodelovanje, kot da razen njih 
nihče nima pravice odločati, kako bomo 
živeli. Ubogi ljudje pa moramo poslušati 
v glavnem samo te hujskaške medije, 
ki nam perejo možgane podobno kot 
sedaj v Rusiji, ko so vse, kar je resnično 
in demokratično, prepovedali.
Upanje je, da je v našem narodu toliko 
ljudi z zdravo pametjo, ki kljub taki 
reklami ne bodo nasedli televiziji in 
drugim medijem in se znali na voli-
tvah odločiti za demokratične ljudi, 
ki so dokazali, kaj zanjo, in ki vabijo k 
sodelovanju vse državljane.
Veliko upanje je tudi poštenost neka-
terih iz leve strani politike. Mag. Ivan 
Simič, generalni direktor FURSA je 
napisal: »Opozicijske stranke se v glav-
nem ukvarjajo s predsednikom vlade, 
čeprav se boljšega predsednika vlade ne 

spomnim. Z njim delam zadnji dve leti 
in lahko povem, da je najino sodelova-
nje odlično. Nobenih zahtev, nobenih 
pritiskov in svoboda pri delu. Vse pote-
ka tekoče in brez zadržkov. Zaradi tega 
tudi soočenj ne potrebujem, saj že sedaj 
vem, za koga bom glasoval.«

SINODA

Dve zakonski skupini, ki sem ju 
povabil na pogovor o sinodi, sta dali 
veliko tehtnih predlogov, ki jih bomo 
posredovali na škofijo. Posebno sem 
bil ganjen na izjavo dveh članov, ki 
sta šla skozi težko preizkušnjo bolez-
ni, kaj jima pomeni Cerkev in kaj bi 
pogrešala, če bi ne bila njena člana. 
»Ko človek doživi težko bolezen 
in nihaš med življenjem in smrtjo, 
spoznaš, kaj pomenijo prijatelji, ki 
te nenehno podpirajo z molitvijo in 
najboljšimi željami. Kako si vesel, ko 
se spet z njimi srečaš in vidiš veselje 
zaradi tvoje ozdravitve in se skupno 
zahvaljujete za ta dar.« To je prava živa 
Cerkev, ki temelji na medsebojni lju-
bezni, dobrohotnosti in povezanosti. 
Brez zavesti take povezanosti bi se člo-
vek čutil zelo osamljen in nemočen. 

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti VERE RUS je dal dar za 
cerkev in za 2 maši sin Rudi in žena 
Liljana. Dar za cerkev in za 4 maše je 
dala hči Sonja Ivančič. Hči Mojca pa 
je dala za 5 maš. Za 1 mašo pa sta dali 
Erna in Vida.



Izdal: ŽU Dobrepolje-Videm. Tel.: 01/7807-207. Odg.: Franc Škulj, žpk. Tisk: LUart d.o.o.

Pon. 11. 4. 
Veliki teden 
Stanislav 

Vid. 
Pon. 
Vid. 

7.00 
19.00 
20.00 

Za zdravje in mir na svetu 
Vsi Ivančevi 
Za srečno operacijo 
Julija in Anton Novak, Vid. 

Tor. 12. 4. 
Veliki teden 

Julij 

Vid. 
Kom. 
 
Vid. 

7.00 
19.00 

 
20.00 

Za pravo pamet 
Jože Strah, obl., K. 8 
Stane Tomšič 
Ema Šuštar, obl., M. v. 

Sre. 13. 4. 
Veliki teden 

Ida 

Vid. 
Hoč. 
Vid. 

7.00 
19.00 
20.00 

Za duše v vicah 
Za vse vaščane Hočevja 
Vera Rus, 8. dan 
Alojzija Vodopivec od Nackovih 

Čet. 14. 4. 
VEL. ČETR. 

Vid. 
Vid. 

17.00 
20.00 

G.Rafko, Mrkun, Ogrinc, T. Škulj 
Za svetost duh. in nove d. poklice 

Pet. 15. 4. 
VEL. PETEK 

Vid. 
 

17.00 
19.00 

KRIŽEV POT 
OBREDI VELIKEGA PETKA 

Sob. 16. 4. 
VEL. SOBOT. 

Vid. 
Vid. 

6.30 
20.00 

Blagoslov ognja – čaščenje 
Jože Jamnik, obl., I. G. 

 

Ned. 17. 4. 
VELIKA NOČ 

Simon, 
Robert 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
 
Vid. 

7.00 
   9.15 
 10.30 
  
 19.00 

Za farane in neverne 
Marija Škulj, obl. 
Branka Meglen, K. 
Piko Konrad 
Stane in Marija Novak, M. v. 

Pon. 18. 4. 
Velikon. pon. 

Sabina 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
S.A. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 15.00       

Vinko in Jožefa Tiselj, Vid., obl. 
Marjana Krkič 
Jože Klančar, 8. dan 
V zahvalo in varstvo pred požarom 

Tor. 19. 4. 
Leon 

Vid. 
 
Kom. 

19.00 
 

19.00 

Marija in starši Prijatelj, obl. 
Ivanka Jere 
Ciril Žgajnar, obl. 
Alojzij Babič 

Sre. 20. 4. 
Teo 

Vid. 7.00 
 

Ančka Lazar  
Marija Škulj 

Čet. 21. 4. 
Anzelm 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

19.00 

Ančka Kralj, obl., Zg. 
Marija in Jože Babič, obl., Pdg. 
Vsi Culjkar in Miklavčič 

Pet. 22. 4. 
Hugo 

Vid. 19.00 
 

Janez Zabukovec, Pdč., obl. 
Starši, Franc in Kristina Glač, B. v. 

Sob. 23. 4. 
Jurij 

Vid. 
Kom. 

8.00 
 19.30 

Leopold Šuštar, obl., Pdc. 
Marija in Alojz Hrovat 
Vsi Pirčevi 

 

Ned. 24. 4. 
BELA NED. 
Ned. Bož. 
usmiljenja 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
19.00 

Za farane in vse neverne 
Lojze, Anka in Uroš Somrak 
Mari Babič in vsi Tekavčevi 
Margareta Šuštaršič, Pdč., obl. 


