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»KRISTUS JE VSTAL!«
Ko so leta 1954 ruski teologi po številnih prošnjah dobili potni list za obisk
takratne Vzhodne Nemčije, je nemški duhovnik rekel ruskemu duhovniku:
»Jaz poznam samo dve ruski besedi: »Christos Woskresse.« – Kristus je
vstal!« Gost iz Rusije mu je odgovoril: »To sta dve najpomembnejši besedi,
kar jih obstaja!« Obhajali bomo največji praznik krščanstva. Praznik vseh
praznikov. »KRISTUS JE VSTAL OD MRTVIH!«
- Če je to res, potem »nosijo celo mrtvi na svojih obrazih znake upanja.«
- Če to ni res, potem je »prazna naša vera!« (1 Kor 15,17)
- Če je velika noč neresnična, potem je božič lepa otroška pravljica; potem je
veliki petek samo ena izmed mnogih brutalnosti, ki se dogajajo dan za dnem.
Velika noč ni samo 5. aprila. Velika noč je 40 dni posta (priprava na
praznik), cvetna nedelja obdana z zelenjem, Jezusovo prijetje na veliki
četrtek, Jezusovo trpljenje in
smrt na veliki petek, velika
sobota in nedeljsko jutro, ko
skozi temo posije velika luč.
Velikonočni prazniki so v
celotnem »paketu« in ne
obstanejo brez enega ali
drugega dogodka.
V naše dobro nas Cerkev vabi
in vabi, da se v te skrivnosti
poglobimo in pripravimo.
Pridno si vzemimo čas za
veliko tridnevje in poskrbimo

za snažnost naših duš. Le od tega je odvisno, ali se nas bodo prazniki
dotaknili ali pa bodo šli mimo nas in bomo ostali prazni. Ker: z
velikonočnim sporočilom stoji ali pade naša vera v Boga. In v vse, kar nam
oznanja Kristusova odrešenjska ustanova – Cerkev. V veri v Kristusovo
vstajenje je osmišljeno vse človekovo življenje. Vse naše delo, vsa naša
ljubezen, vse naše bolečine in trpljenje. Zato apostol Pavel pravi: »Če
Kristus ni vstal, je prazna naša vera, potem smo od vseh ljudi najbolj
nesrečni! Toda Kristus je vstal, prvina njih, ki so zaspali!« Zato se
velikonočnih praznikov veselimo in pojemo: »Zapoj veselo, o kristjan,
rešenja tvojega je dan …«
Naj blagoslovljeni velikonočni prazniki prinesejo novo pomlad v življenje
vsakega izmed nas!
Spoštovani bralec/ka! Zarja velikonočnega jutra naj Te vedno znova
napolnjuje z upanjem, da je življenje močnejše od smrti, ljubezen močnejša
od sovraštva. To upanje pa ne osramoti, ampak daje smisel in pogum, da z
vedrim pogledom zreš v prihodnost in že sedanji trenutek živiš v upanju v
končno zmago življenja nad smrtjo.
kaplan Martin
VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dragi bratje in sestre!
V času, ko hodimo od groba do groba, z enega vrta ovenelih vencev na
drugega, tako pretresljivo zveni beseda angelov ob grobu: »Kaj iščete živega med
mrtvimi?« (Lk 24,5). Žal nas vsakdanjik preveč pogosto vodi k iskanju med
mrtvimi. Hodimo od groba, se vedno globlje pogrezamo v obup in vijemo roke v
žalovanju nad mrtvimi upi. Velika noč pa nas vabi, da od grobov odidemo k bratom
in sestram. Bratom in sestram moramo sporočiti, da Živega ne moremo iskati med
mrtvimi. Da je vstal in živi.
Velikonočni kristjan ne hodi več h grobovom, ampak napoti svoj korak k
bratom in sestram. S seboj nosi oznanilo vstajenja, oznanilo življenja in veselja.
»On, ki so ga razpeli na les in umorili, je vstal in živi.« Aleluja. Veselimo in
radujmo se! Aleluja.
Vam, ki ste zaradi brezobzirnosti in sovražnosti ljudi skupaj s Kristusom
zasmehovani, vam, ki ste v svojem trpljenju križani skupaj s Kristusom, vam, ki se
vam je življenje stemnilo, tako da sonce ne daje več svetlobe in je luna otemnela,
vam, ki ste pod bremeni in težo življenja skupaj s Kristusom položeni v grob, vsem
vam želimo, da bi v Kristusovem vstajenju doživeli, kako se tistim, ki Boga ljubijo,
razmaknejo vsa obzorja in se tudi sredi največje teme zasvita zora velikonočnega
jutra. Vsem voščimo blagoslovljeno veliko noč.

Vaši škofje
VELIKONOČNO VOŠČILO DOMAČIH DUHOVNIKOV
Jezus Kristus je premagal smrt tudi za nas. Naj bo zavest o zmagi življenja, ki jo
prinaša, tista, ki nas bo vodila skozi velikonočno praznovanje. Naj bo velika noč
velik praznik veselja, blagoslova in miru. Naj bo Božji Duh, ki je obudil Jezusa,
tudi Duh naše medsebojne povezanosti.
župnik Blaž, kaplan Martin in duhovni pomočnik Franc

Ne gre za to,
koliko delamo,
temveč za to,
koliko ljubezni
vlagamo v svoje delo.
Ne gre za to,
koliko dajemo,
temveč za to,
koliko ljubezni
vlagamo pri svojem dajanju.
blažena Mati Tereza
Želimo Vam blagoslovljene velikonočne praznike, polne vere, upanja in ljubezni.
Naj Vam osrečujoča zavest Kristusove zmage nad smrtjo vlije novega upanja in
poguma.
Župnijska Karitas Vrhnika

ODMEVI
POSTNA AKCIJA ŽUPNIJSKE KARITAS V
ŽUPNIJI
V postni akciji smo v naši župniji tlakovali pot molitve k
Bogu. Z molitvijo in darovanjem smo se trdno povezali
med seboj, saj si le z medsebojno pomočjo in z ljubeznijo do bližnjega utiramo
pot k Bogu. Denarna sredstva so namenjena družinam v stiski. Zbrali smo 1600

EUR. Prav tako se je naši akciji pridružila skupina Žarek dobrote. S prodanimi
butaricami je zbrala 423 EUR. S skupnimi moči smo zbrali 2023 EUR.
Vendar pa ne smemo pozabiti na otroke, starše in vzgojiteljice iz Župnijskega
vrtca, ki so vsak torek po srečanju v kapeli z duhovnikom prinašali darove na
Karitas.
Naj Bog povrne vašo dobroto.
Marica Štirn

OBVESTILA IN VABILA
REVIJA PEVSKIH ZBOROV
Na 3. velikonočno nedeljo, 19. aprila, bomo na Vrhniki gostili dekanijsko revijo
cerkvenih pevskih zborov. Vsi, ki radi prisluhnete lepemu petju cerkvene glasbe,
ste lepo povabljeni ob 15.00 v farno cerkev.
BLAGOSLOV MOTORISTOV IN MOTORJEV
V nedeljo, 19. aprila, bomo pred farno cerkvijo na Vrhniki imeli tradicionalni
blagoslov motoristov in motorjev. Zberemo se ob 13.00 pred župniščem. Prosimo
božjega varstva v cestnem prometu!
Florjanova maša na Drenovem Griču
Ob godu našega zavetnika, sv. Florjana,
Vas vabimo, da se mu skupaj priporočimo
v soboto, 25. 4. 2015, ob 18.00
v gasilskem domu na Drenovem Griču.
Program:
• ob 17.30 – zbor gasilcev v svečanih
uniformah pri trgovini Mercator Drenov Grič
• 17.45 – formiranje ešalona
• 17.55 – slovesni mimohod
• 18.00 – slovesno bogoslužje
Po sv. maši sledi pogostitev z dobrotami domačih
gospodinj, katerim se toplo priporočamo. Svoje
dobrote lahko dostavite od 10. do 12. ure v gasilski
dom na Drenovem Griču.
Boglonaj !
Gasilci PGD Drenov Grič – Lesno Brdo

ŠMARNICE V MAJU 2015
V letošnjih šmarnicah za otroke z naslovom DROBNI KORAKI VELIKIH
JUNAKOV, avtorice Mateje Gomboc, bomo prisluhnili Blažu, Davidu, Gregu,
Maši, Ivani, Maksu … To so glavni junaki šmarničnih zgodb, ki se iz šole in
domačega sveta selijo na igrišče in v župnijo kot družino družin. Njihova mlada
iskanja in zvedava spraševanja o svetu, Bogu in tistem, kar je vredno tudi akcije
»biti priden cel dan«, potrpežljivo in navdušeno spremlja ter spodbuja kaplan Miha.
Skupaj sproščeno odkrivajo, kaj pomeni biti kristjan: »da verjameš, da Bog je in da
imaš rad Jezusa,« kot pravita Maša in Grega.
Šmarnično branje za odrasle –
BOGASTVO UBOŠTVA pa nas v letu
posvečenega življenja vodi v svet poklicanosti
k uresničevanju življenjskega načrta znotraj
različnih redovnih skupnosti v Cerkvi na
Slovenskem. Pripovedi posameznikov o
odgovoru na Božji klic in konkretnem
uresničevanju poslanstva različnih področjih
oznanjevanja nam kažejo Božjo izvirnost, ki
nagovarja in prekaša tudi sodobni svet.
V farni cerkvi bomo vsak večer med
sv. mašo brali šmarnice.
Pri Sv. Lenartu bodo šmarnice za
otroke. Vsi predšolski otroci in veroukarji ste
povabljeni, da pridete. Prvoobhajanci se bodo
s pesmimi in molitvijo pripravljali na prvo
sveto
obhajilo.
Birmanci naj ne
pozabijo, da so
tudi oni poklicani k Mariji.
Šmarnice za otroke in starejše bodo vsak dan
med tednom ob 18.45 na Drenovem Griču v
Gasilskem domu.
Šmarnice bodo še na Stari Vrhniki, Veliki
Ligojni in Blatni Brezovici.
Pridite in častimo nebeško mater Marijo!
ŽEGNANJE V LIGOJNI
V nedeljo, 26. aprila, bo tudi žegnanje v
Veliki Ligojni. Sv. Jurija bomo prosili za pomoč, naj
varuje vse prebivalce te soseske. Vabljeni ste k
slovesni sveti maši ob 10.00.

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA – MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
Jezus dobri pastir nam je zagotovil: »Ne bom
vas zapustil, ostal bom z vami vse dni do konca sveta!«
Tako Jezus ostaja z nami po pastirjih današnjega sveta,
ki v njegovem imenu vodijo božje ljudstvo. Zato
pastirji ljudstva niso izbrani ali izvoljeni na kakšnem
sestanku in postavljeni za voditelja, ampak so poklicani
in izbrani od samega Jezusa dobrega pastirja. Zato vsak
duhovnik vodi božje ljudstvo v Jezusovem imenu.
Naj bo naša prošnja namenjena Jezusu
dobremu pastirju, da pošlje svojemu ljudstvu prave, z
božjo ljubeznijo prežete, dušne pastirje, ki bodo vedno
znali zaupano jim ljudstvo popeljati na pravo pot, ki
vodi k Njemu, ki je naša pot, resnica in življenje.
Od 3. velikonočne nedelje ste lepo povabljeni
k svetim mašam in molitvi za nove duhovne poklice v
naši župniji.

DAN SLUŽENJA VABILO
Župnijska Karitas organizira »DAN SLUŽENJA«. Sv. maša bo
3. 5. 2014 ob 9.00. Svojce ostarelih ljudi, bolnike in invalide prosimo, da jih
pripeljejo k sv. maši. Če potrebujete pomoč pri prevozu, se oglasite na Karitasu ali
pokličite po telefonu.
Prosimo tudi dobre gospodinje, da prispevate drobno
pecivo, da bi po sv. maši na dvorišču župnišča malo
poklepetali, popili kavico in prigriznili pecivo. Pecivo
lahko dan prej prinesete v učilnico župnišča.
Hvala za vaše dobrote.
DRUGOD OPRAVLJENE SV. MAŠE:
9-krat v čast in zahvalo Božjemu usmiljenju in sv. Duhu
K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO
V ŽUPNIJI VRHNIKA:
Albreht Terezija, roj. 1924, Cankarjevo nabrežje 5
Corn Frančiška, roj. 1922, Dobovičnikova 36
V ŽUPNIJI ZAPLANA:
Lukan Franc, roj. 1924, Cankarjevo nabrežje 5
DOBRA DELA: Ob smrti +Franca Bogataja sta Slavka in Ivan darovala za sv.
mašo in iz Rovt 64 so darovali za cerkev na Zaplani 35 EUR. Bog povrni!

MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI ZAPLANA
Pon., 6. 4.
VELIKONOČNI PONEDELJEK
Sob., 11. 4.
VELIKONOČNA OSMINA
Ned., 12. 4.
2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA
NEDELJA
Nedelja Božjega usmiljenja
Sob., 18. 4.
Evzebij, škof
Ned., 19. 4.
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Sob., 25. 4.
Marko, evangelist
Ned., 26. 4.
4. VELIKONOČNA NEDELJA –
duhovni poklici
Pet., 1. 5.
JOŽEF DELAVEC – šmarnice
Sob., 2. 5.
Atanazij Veliki, škof, cerkveni učitelj
Ned., 3. 5.
5. VELIKONOČNA NEDELJA

830 +Francka Treven
830 +Perčonovi
+Alojzij Brenčič, 7. dan
h
9 +Jakob in Ivana Eržen

830 + Franc Petkovšek, 30. dan
+Franc Lukan, 30. dan
9h +iz družine Bizjan
830 +Mišo Vasić
+Alojzij Brenčič, 30. dan
h
9 +starši Sečnik in Antonija Čul
9h +Jože Pivk, obl.
830 + Franc Gabrovšek, obl.
9h +Marko Pivk, obl.

MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI PODLIPA
Pon., 6. 4.
VELIKONOČNA OSMINA
Torek., 7. 4.
VELIKONOČNA OSMINA
Pet., 10. 4.
VELIKONOČNA OSMINA
Ned., 12. 4.
2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA
NEDELJA
Nedelja Božjega usmiljenja
Tor., 14. 4.
Valerijan, mučenec
Pet., 17. 4.
Rudolf, mučenec

8h Podlipa + Julijana in Zdravko Kosič
18h Podlipa + Alojzij Gutnik, 7. dan
19h Podlipa + Anton in Bernarda Železnik
20h Žažar + Marija in Peter Pišek
8h Žažar +Julijana Vehar, obl.
10h Podlipa +starši Grbec
19h Podlipa +Frančišek Slabe
20h Žažar – k Sv. Duhu za naše družine
19h Podlipa +Jaka Urh
20h Žažar – za zdravje g. Janka Novaka

Ned., 19. 4.
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Pet., 24. 4.
Honorij, škof
Ned., 26. 4.
4. VELIKONOČNA NEDELJA –
duhovni poklici
Pon., 27. 4.
Hozana, devica
Tor., 28. 4.
Peter Chanel, duhovnik
Pet., 1. 5.
JOŽEF DELAVEC – šmarnice
Ned., 3. 5.
5. VELIKONOČNA NEDELJA

8h Podlipa +Anton in Bernarda Železnik
10h Žažar +Francka in Pavel Bogataj
19h Podlipa +Frančišek Malovrh, Podlipa
22
20h Žažar – po namenu
8h Podlipa +Marija Vehar, obl.
10h Žažar +Ivan in Matilda Zorc
19h Podlipa +Alojzij Gutnik, 30. dan
19h Podlipa +Janez Jurca, obl
20h Žažar +Metka Sajevic Benko in Marija
Malovrh
19h Podlipa +Marjana in Jože Gabrovšek
20h Žažar – v zahvalo
8h Žažar +Marija Pišek, obl.
10h Podlipa +Ignacij Vicič, obl.

MAŠNI NAMENI OD 6. 4. DO 3. 5. 2015
Pon., 6. 4.
VELIKONOČNI PONEDELJEK
Tor., 7. 4.
VELIKONOČNA OSMINA
Sre., 8. 4.
VELIKONOČNA OSMINA
Čet., 9. 4.
VELIKONOČNA OSMINA
Pet., 10. 4.
VELIKONOČNA OSMINA
Sob., 11. 4.
VELIKONOČNA OSMINA

730 +Marjan Petkovšek, obl.
10h – za birmance in njihove družine
– za zdravje v družini Bradeško
18h Velika Ligojna +Marta Samotorčan, obl.
1930 + Marija Alič, 7. dan
+Ana Mesec, 30. dan
+Bernarda Petkovšek, 30. dan
h
18 Sv. Lenart – za zdravje
1930 +Aleksander Kavčič, 7. dan
+družina Bartol
+Bercetovi
18h Stara Vrhnika +Frančišek Troha
18h Sinja Gorica +Julijana Kunc, obl.
1930 +Ivka Grgič, obl.
18h Lesno Brdo +Pavle in starši Velkavrh
18h Stara Vrhnika +Alojz Skube
1930 +Matija Turšič, obl.
18h Velika Ligojna +Franci in Ivanka Jelovšek
1930 +duhovnika Janez in Mihael Opeka

Ned., 12. 4.
2. VELIKONOČNA NEDELJA –
BELA NEDELJA
Nedelja Božjega usmiljenja
Pon., 13. 4.
Ida, redovnica
Tor., 14. 4.
Valerijan, mučenec
Sre., 15. 4.
Helena, kneginja
Čet., 16. 4.
Bernardka Lurška, redovnica
Pet., 17. 4.
Rudolf, mučenec
Sob., 18. 4.
Evzebij, škof
Ned., 19. 4.
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Pon., 20. 4.
Teotim, škof
Tor., 21. 4.
Anzelm, cerkveni učitelj
Sre., 22. 4.
Aleksandra, mučenka
Čet., 23. 4.
Jurij, mučenec
Pet., 24. 4.
Honorij, škof
Sob., 25. 4.

730 – za žive in pokojne župljane
9h +Marija – Mojca Oblak
1030 +Matej in Franc Nagode
1930 Sv. Lenart +Anton in Gabrijel Zalar
18h Velika Ligojna +Ludvig Gabrovec
18h Stara Vrhnika +Tilka Rode
1930 +Ivan Šraj, obl., in starši: Anton, Francka ter
sestra Marica
18h Verd +Angelca Babič, obl.
1930 – po namenu darovalcev
18h Sv. Lenart +starši Malovrh
1930 +Filip Rihar, obl.
+Marija Gutnik, obl.
18h Stara Vrhnika +Frančiška Jereb in Blažovcevi, obl.
18h Lesno Brdo +Marjan Jazbar
1930 +Anton Turk
18h Verd +Jana Pišek
18h Stara Vrhnika +Izidor, obl., in starši Novak
1930 – Mariji v zahvalo
18h Velika Ligojna +starši in sestra Plestenjak
1930 +Albina in Stanislav Umek, obl.
730 +Kovač
9h – za žive in pokojne župljane
1030 +Ljubko in Ana Svalina
1930 Sv. Lenart +Franc Zakrajšek, obl.
18h Verd +Alenka Hren
1930 +Anton Dolenc
– na čast Svetemu Duhu
– za zdravje
1930 +Frančiška Corn, 30. dan
+Terezija Albreht, 30. dan
+Anica Černec, 30. dan
18h Sv. Lenart +Frančišek, obl., in Marija Tešar
18h Stara Vrhnika +Helena Potrebuješ
1930 +Ivanka in Anton Dolenc
18h Velika Ligojna +Jurij Sedej
1930 + družina Kopranji
+Primož in družina Šteblaj
18h Blatna Brezovica +Pavla Nagode, obl.
18h Stara Vrhnika +družina Gutnik in Ogrin
1930 +starši Knap in Žitko
18h Drenov Grič +v čast sv. Florjanu ter za žive in

Marko, evangelist
Ned., 26. 4.
4. VELIKONOČNA NEDELJA –
duhovni poklici
Pon., 27. 4.
Hozana, devica
Tor., 28. 4.
Peter Chanel, duhovnik
Sre., 29. 4.
Katarina, devica
Čet., 30. 4.
Jožef Cottolengo, redovnik
Pet., 1. 5.
JOŽEF DELAVEC – šmarnice
Sob., 2. 5.
Atanazij Veliki, škof, cerkveni
učitelj
Ned., 3. 5.
5. VELIKONOČNA NEDELJA

pokojne gasilce
1930 +Štefan Magdič, obl.
730 +Janez in Ivanka Miklavčič
9h +France in Marija Oblak, obl.
10h Velika Ligojna – v čast sv. Juriju za sosesko
1030 +Anton Ogrin, obl.
1930 Sv. Lenart – za žive in pokojne župljane
18h Blatna Brezovica +Cvetka, obl., Jerca in Anton
Gregorka
1930 +bratje in sestre Dobrovoljc
+Joži Turk, obl.
18h Stara Vrhnika +Nada Gabrovšek, obl.
1930 +Aleksander Kavčič, 30. dan
+Marija Alič, 30. dan
18h Sv. Lenart +Alojzij Sedej
18h Velika Ligojna +Franc Zalaznik, obl.
1930 +Jože Japelj, obl.
18h Verd +Anton Švigelj, obl.
1930 +Stanislav Seljak, obl.
9h Mala Ligojna – za zdravje
1930 +Peter Križaj
18h Velika Ligojna +Peter in Štefanija Osredkar
1930 – za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice
730 +Filip Rožmanec, obl.
9h +Ivanka Rode, obl.
1030 – za žive in pokojne župljane
1930 Sv. Lenart +Matic Brajič, obl.

URADNE URE SO V ŽUPNIJSKI PISARNI, KI JE V ZIMSKI KAPELI:
Ponedeljek od 8.00 do 10.00, torek od 18.00 do 19.00, v četrtek od 8.00 do 10.00 in
v petek od 17.00 do 18.00.

Izdal in odgovarja: Župnija Vrhnika, Voljčeva 21, Blaž Gregorc, žpk.; Tel.: 01/750 –27-50; GSM 031 361 204
E-mail: blaz.gregorc@guest.arnes.si; http://zupnije.rkc.si/vrhnika/ prispevke pošljite tudi na e-naslov:
semrov.mirjam@gmail.com

