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LETO XXXV

ŠTEVILKA 4

6. sobota
Irenej iz Srema, škof in muč.
+ Jaka Klun, obl.
7. nedelja
5. postna (tiha) nedelja DEKANIJSKI KRIŽEV POT + Terezija Drešar, obl.
»Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.«
Za farane
8. poned.
Maksim in Timotej, mučenca
+ Danica Bilban, obl.
9. torek
Tomaž Tolentinski, red. Ž.K. ++ Pavla in Jože Jenko in Valentin Anžič
10. sreda
Apolonij, mučenec
ZAKONSKA SKUPINA
++ Jerca in Pavle Berce
11. četrtek
12. petek

Stanislav, škof in muč.
Julij I., papež

++ iz družin Pretnar in Jesihar
+ Stane Dolničar

13. sobota Martin I., papež in muč.
+ Brane Babnik
14. nedelja Cvetna nedelja
Za farane
»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu«
Mirko in Elza Kopač, obl.
15. poned. Helena Alzaška, kneginja
+ Angelca Stopar, obl.
16. torek
Bernardka Lurška, devica
+ Ivan Šubic in + Pavla Koželj, 30. dan
17. sreda
Simon Barsabejski, škof OBISKOVANJE BOLNIKOV + Magdalena Grintal
18. četrtek Veliki četrtek
***
19. petek
Veliki petek
STROGI POST - 15.00 KRIŽEV POT
ni svete maše
20. sobota Velika sobota
Za dobrotnike pri obnovi župnijskega doma
21. nedelja Velika noč
+ Urška Mis, obl.
…in videl je in veroval.
Za farane
22. poned. Velikonočni ponedeljek
8.00: + Pavla Mrak
»Ne bojte se!«
10.00: Za farane
23. torek
Jurij, mučenec
+ Franc Porenta, obl.
24. sreda
Fidelis Sigmarinški, duhov. in mučenec
+ Vinko Šetina, obl.
25. četrtek Marko, evangelist
'+ Nada Arnež
26. petek
Marija, Mati dobrega sveta
+ Ana Urh
27. sobota Cita, devica
++ Rajko, Stane in starši Štrukelj
28. nedelja Nedelja Božjega usmiljenja (bela nedelja)
Za farane
»Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
++ Amalija in Jože Grabnar
29. poned. Katarina Sienska, devica
++ iz družine Juvan
30. torek
Pij V., papež
++ teta ter bratje in sestre Remec
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OZNANILA ŽUPNIJE PIRNIČE
Bela nedelja - Nedelja Božjega usmiljenja

I

me bela nedelja izvira iz starokrščanskih časov, ko so novokrščenci, ki
so prejeli zakrament sv. krsta med velikonočno vigilijo, ves teden po
veliki noči prihajali k bogoslužju v belih oblačilih. Bela barva ima v
bogoslužju namreč močen simboličen pomen; je seštevek vseh barv mavrice,
polnost nerazlmoljene svetlobe, izraža očiščenje, začetek in konec.
Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila leta 2000 na nedeljo po
veliki noči, razglasil poljsko redovnico Favstino Kowalsko za svetnico ter ob
tej priložnosti določil, da se bo prva nedelja po veliki noči »odslej v vsej Cerkvi
imenovala nedelja Božjega usmiljenja.« Papež se je pri tem oprl na Božjo
besedo te nedelje, ki nazorno govori o Božjem usmiljenju, povod pa je bilo
Jezusovo razodetje sestri Favstini: »Hči moja, govori vsemu svetu o mojem
neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče
vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel polnost svojega
usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel sveto obhajilo, bo
dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti k
meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega
usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči.

MAŠE:: nedelje: ob 8. v cerkvi sv. Križa
, ob 10. v Marijini cerkvi
;
delavniki: ponedeljek in petek ob 18.30 v cerkvi sv. Križa, v torek, sredo in
soboto ob 18.30, v četrtek ob 7. v Marijini cerkvi.
URADNE URE: ponedeljek in petek od 17. do 18. ure, v torek od 11. do 12.
ure, v četrtek od 7.30 do 8.00. KRŠČEVANJE: po pripravi ob nedeljah med
mašo ali ob 11. uri. POROKE: po opravljenem tečaju in zapisniku.
Oglasite se vsaj mesec dni pred poroko.

Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu
usmiljenemu Srcu in dal jim bom svoj mir. Preden
pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj usmiljenja.
Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi.«
Povezanost praznika Božjega usmiljenja in 2.
velikonočne nedelje kaže na simbol zveze med
zakramentom svetega krsta, velikonočno skrivnostjo
odrešenja in Božjim usmiljenjem. S prejemom
zakramenta krsta so pri novokrščenemu odpuščeni in
očiščeni vsi grehi, kar predstavlja razsežnost sprave
med Bogom in človekom.
https://katoliska-cerkev.si


Sestanek ŽPS bo v torek, 2. aprila ob 19.15 v župnišču.
Srečanje ZAKONSKE SKUPINE bo v sredo, 10. aprila ob 20.15.
Srečanje sodelavcev ŽUPNIJSKE KARITAS bo tokrat izjemoma že v torek,
9. aprila ob 19.15.
Predavanje o ZGODOVINI CERKVE ta mesec zaradi praznikov odpade.

 Ves POSTNI ČAS se ob petkih in sobotah že srečujemo pri pobožnosti
križevega pota. Z molitvijo začenjamo ob 18.00. Dekanijski križev pot bo, kot
običajno, na tiho nedeljo (letos bo to 7. aprila) popoldne ob 15.00 v Žlebeh.
Toplo vabljeni.

 14.4. CVETNA NEDELJA: Blagoslov oljk in butaric ob 8. in 10. Pri sveti
maši branje poročila o Kristusovem trpljenju – pasijon; letos po Luku.
 18.4. VELIKI ČETRTEK: Spomin zadnje večerje, postavitve sv. Evharistije
ter posvečenja Jezusovih apostolov za mašnike. Po maši (ki bo ob 18.30)
prenos Najsvetejšega v cerkev sv. Tomaža. Češčenje sv. Rešnjega telesa.
 19.4. VELIKI PETEK: Spomin Jezusovega trpljenja in smrti. V cerkvi sv.
Križa ob 15. sv. križev pot, ob 18.30: obredi velikega petka (ta dan nikjer ni
svete maše): pasijon po Janezu, prošnje, češčenje sv. Križa, obhajilo. Ta dan
v Cerkvi velja strogi post.
 20.4. VELIKA SOBOTA: Ob 7. blagoslov vode in ognja pred Tomaževo
cerkvijo. Blagoslov jedil: ob 13.00: Zavrh, ob 14.00: v cerkvi sv. Križa, ob
15.00 in 16.00 v Marijini cerkvi. Ob 20.00 velikonočna vigilija: blagoslov ognja
in velikonočne sveče, berila, obnova krstnih obljub, sveta maša.

 21.4. VELIKA NOČ: Ob 7. vstajenje s procesijo izpred cerkve sv. Tomaža
(kip Vstalega, otroci, bandera, možje, pevci, ministranti, nebo, ženske), ki mu
sledi sveta maša v cerkvi Marije Vnebovzete; ob 10. sv. maša v cerkvi sv. Križa.
Pri obeh mašah bo darovanje za potrebe župnije.
 SPOVEDOVANJE v velikem tednu: v ponedeljek, torek in sredo eno uro pred
mašo in po maši, če bo potrebno.
 OBISK BOLNIKOV IN OSTARELIH po domovih bo v sredo, 17.4. dopoldan.
Če želite ob prazniku za vaše bolne in ostarele obisk duhovnika, to sporočite
v župnišču (telefon: 01/362 11 71).
 ČIŠČENJE CERKVA pred praznikom bo: v četrtek, 18.4. ob 8.00, Marijina
cerkev in v petek, 19.4. ob 9.00, cerkev Svetega Križa.
 Gradbena dela pri energetski sanaciji ŽUPNIJSKEGA DOMA dobro napredujejo. Videti je, da bodo dejansko končana v predvidenem roku (do konca
meseca junija). Da bomo delavce lahko pravično in pravočasno poplačali pa
še vedno potrebujemo nekaj družin ali posameznikov, ki bi bili pripravljeni
župniji posoditi določeno vsoto. Sredstva bodo po predvidevanjih vrnjena v
letu in pol, največ dveh. Doslej so se za posojilo odločile že tri družine. Bog
povrni. Sveta maša za dobrotnike, ki z molitvijo, fizičnim delom in sredstvi
sodelujejo pri obnovitvenih delih, bo na veliko soboto zvečer.
MOLITVENI NAMEN ZA MESEC APRIL
Splošni: Za zdravnike in njihove humanitarne sodelavce na od vojne
prizadetih območjih, ki svoja življenja tvegajo, da rešujejo življenja drugih.

DROBTINICA

ČIŠČENJE CERKVE:
1. – 5.4.: Zg. Pirniče 73 – 76
8. – 12.4.: Zg. Pirniče 77 – 81
18.4.: kdor pač more
22. – 26.4.: Zg. Pirniče 82 – 84

»Kristus - včeraj in danes, začetek in konec,
Alfa in Omega, njegovi so časi in vekovi,
njemu slava in oblast vekomaj. Amen.«
Iz blagoslova velikonočne sveče

VSEM SKUPAJ ŽELIM VESELO IN BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ!
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1. poned.
2. torek
3. sreda
4. četrtek
5. petek

Agapa in Irena, mučenki
Frančišek Paolski, puščavnik
Rihard, škof
Izidor Seviljski, škof in C.U.
Vincencij Ferrer, misijonar

ŽPS

+ Jože Rebolj, obl.
+ Daniel Bitenc
++ Birtovi
Na čast Materi Božji
V zahvalo

