Oznanila
župnije Velenje - Sv. Martin
za veliki teden 2013

Pred nami je velika noč, največji krščanski praznik, ko se spominjamo Jezusovega
trpljenja, smrti in vstajenja. Praznovanje teh dogodkov se začne že s cvetno nedeljo,
nadaljuje pa z obredi velikega četrtka, petka in sobote. Na veliko noč se veselimo
Jezusovega vstajenja in zaradi pomena tega dogodka za naše življenje odmeva
sporočilo velike noči kar ves teden - vso velikonočno osmino - do bele nedelje.
V teh, za kristjane svetih dneh, ko praznujemo največje skrivnosti naše vere, vabljeni
k praznovanju obredov velikega tedna na veliki četrtek, petek in soboto, vsak večer
ob 19. uri, ter k praznovanju velike noči, ki se nadaljuje tudi na velikonočni ponedeljek.
V župnijski cerkvi bo možnost za sv. spoved do velikega četrtka vsak dan pol ure pred sv.
mašo. Na veliki četrtek in petek zvečer bo spovedovanje pol ure pred obredi, med obredi in
po njih, na veliko soboto pa med blagoslovi jedil in pred velikonočno vigilijo. Med vigilijo ne
bo spovedovanja. Poskrbite pravočasno za spoved pred praznikom. Za spoved in obhajilo
bolnikov in ostarelih na domu javite pravočasno – osebno ali po telefonu (031/367-839).
V duhu Jezusovega povabila učencem na Oljski gori: »Ostanite tukaj in bedite z menoj!«
bo na veliki četrtek zvečer po obredih in molitveni uri na oljskogorskem (stranskem) oltarju
izpostavljeno Najsvetejše do polnoči. Člani raznih skupin bodo poskrbeli za molitev in
bedenje v tišini, vsi pa ste vabljeni k sodelovanju.
Na veliki petek po križevem potu bo pri Božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše do 22.
ure – vabljeni k skupni ali osebni molitvi k Božjemu grobu (prav tako tudi v soboto med
blagoslovi jedil).
V velikem tednu in tednu po veliki noči za veroučence ne bo verouka. V teh dneh ima
prednost praznovanje velike noči, zato veroučenci skupaj s starši vabljeni k obredom
velikega četrtka, petka in sobote ter k praznovanju Kristusovega vstajenja z nedeljsko
mašo.
Za nenaročnike je na voljo dvojna velikonočna številka Družine, kupite jo lahko zadaj pri
izhodu iz cerkve (cena: 3,40 €). Za naročnike je na voljo nova številka Ognjišča za april.
S sobote na nedeljo prestavimo uro na poletni čas (eno uro naprej).
Želim vam doživeto praznovanje velikonočnih praznikov!
Janko Rezar, župr.

