ŽUPNIJE GALICIJA
20. marec 2016

NEDELJA

6. POSTNA – CVETNA

20.03.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Jožeta Veber, Jožeta Verdel in vso rodb.
ob 10h za rajne Kapitlerjeve

Ponedeljek

Serapion

21.03.

ob 19h (!) za +Jožefo in Alojza Podlesnik

Torek

Lea

22.03.

ob 7h

Sreda

Alfonz

23.03.

ob 19h za +Julijano Reher, osmina

Četrtek

VELIKI ČETRTEK

24.03.

ob 19h za +Ivana in vse Šupergerjeve

Petek

VELIKI PETEK

25.03.

ob 19h obredi velikega petka

Sobota

VELIKA SOBOTA

26.03.

ob 7h blagoslov ognja
ob 19h za +Martina Golavšek in rajne Ožbelakove

NEDELJA

VELIKA NOČ

27.03.

ob 7h vstajenjska procesija in maša za farane
ob 10h za +Toneta Grobelnik, obl.,
ter družini Grobelnik in Verdel

za +Geliko in Ivana ter r. Videnškove in Zavalinškove

poletni čas !

VELIKI TEDEN IN VELIKONOČNI PRAZNIKI
CVETNA NEDELJA naznanja, da stopamo v Veliki teden. Gre za spomin Jezusovega vstopa v Jeruzalem, ko
so ga, jahajočega na oslu, ljudje pozdravljali tako, da so predenj polagali zelenje. Še
pred bogoslužjem je blagoslov zelenja, ki ga nato odnesemo domov in spoštljivo
shranimo, saj gre za »blagoslovljeni les«.
Center dogajanja je procesija z zelenjem, ki nas vodi v cerkev. Ta dan tudi prvič v tem
letu poslušamo pasijon, evangeljsko poročilo o Jezusovih zadnjih urah zemeljskega
življenja.
Teden se torej začne veličastno, s fanfarami, slavospevi in pozdravi Jezusu. Nadaljuje
se vedno bolj dramatično. Od navdušenja se prehaja k dvomom, izmikanjem, nasilju,
lažem in smrtni obsodbi. Pesem Hozane zamenjajo kričanje na ulici, sramotenje,
pljunki...

VELIKI ČETRTEK – dan obeda in izdaje:
Na veliki četrtek je Jezus pri zadnji večerji postavil zakrament svete evharistije,
največji čudež, s katerim je med nami vedno navzoč in nam daje moč za življenje.
Preden je to storil, je svojim učencem umil noge, s čimer je pokazal svojo ponižnost.
Velika naloga za nas, saj je v tem svetu prava ponižnost zelo malo cenjena.
* 19.00 maša *

VELIKI PETEK – dan bolečine in zapuščenosti.
Ta dan je ves preplavljen s spomini na Jezusovo neznosno trpljenje. Ob nenehnem
zaničevanju, posmehovanju, trnovi kroni, bičanju, prenašanju težkega križa na kraj
svoje smrti… človeka kar zmrazi in se zgrozi. A vse to samo zaradi človeške krutosti in
zaradi človeškega greha. On pa ljubi do konca. Ponuja nam vedno novo možnost. Deli
nam svoj blagoslov. Potrudimo se, spremljajmo ga na poti, ki jo mora prehoditi z nami
in za nas, ter vsaj svoj del naloge opravimo tako, da mu ne bo v dodatno breme.
* 19.00 obredi velikega petka *

VELIKA SOBOTA – dan žalosti in tišine.
Cerkev se na veliko soboto mudi pri Jezusovem grobu in premišljuje njegovo trpljenje
in smrt.
Čez dan duhovnik blagoslavlja velikonočne jedi.
* 7.00 blagoslov ognja *
* 19.00 obredi velike sobote in maša *

VELIKA NOČ – dan zmage in veselja.
Na ta veliki praznik je pred nami velika naloga. Resnično moramo spoznati veličino
Kristusovega vstajenja. Premagan je bil greh, potrjeno je vse, kar nas Kristus uči. Torej
pričujmo drugim o njegovi veličini, veselimo se! Darujmo svojo radost in veselje drug
drugemu. Kajti: Kristus je vstal! Kristus živi!
* 7.00 vstajenjska procesija in maša * - * 10.00 maša *

VELIKONOČNI PONEDELJEK
* 9.00 maša v Galiciji * - * 11.00 maša na Gori *

VELIKA NOČ JE TEMELJ KRŠČANSKE VERE
Praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih je temelj krščanske vere. Vstajenje od mrtvih,
ki ga je Jezus v svojem zemeljskem življenju večkrat napovedal, pomeni osvoboditev
od brezupnega položaja človeka v končnem zemeljskem življenju.
Velika noč se praznuje prvo nedeljo po prvi pomladanski polni luni. Nekatere
pravoslavne cerkve, ki uporabljajo drugačen koledar in drugačen način izračuna datuma
velike noči, praznika ne praznujejo vedno na isti dan kot drugi kristjani.
Staro ime za veliko noč je pasha, ki pomeni prehod v Božje mesto, kjer se na ulicah
poje aleluja. Pasha je judovski praznik, ob katerem se verniki spominjajo izhoda iz
Egipta, kjer je njihovo ljudstvo trpelo v suženjstvu. Dogodek opisuje Stara zaveza
Svetega pisma.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL
NA VELIKO SOBOTO
V GALICIJI

ob 11h
ob 12h
ob 15h
ob 16h
ob 17h

NA GORI

ob 10h

NA PERNOVEM

ob 14h

Zavrh
Galicija
Železno
Hramše
Podgora in Gorica

Čez dan častimo Najsvetejše v božjem grobu.

Vsem želim z notranjim veseljem ožarjene
velikonočne praznike!
Janko Cigala, župnik

