OBVESTILA - VABILA

Neštetokrat sem blodil v temi, padal
V sredo, 08. aprila ob 6.30 bo križev iz blata v blato, se pogrezal v sebičnost in greh in se nisem mogel rešiti.
pot v starem delu župnijske cerkve.
Mnogokrat sem videl Luč, o Bog, pa ji
V četrtek, 09. aprila ob 9.00 bo v Celju, nisem sledil; Jezus, nisem prijel tvoje
v stolnici, krizmena maša.
roke, ki si mi jo ponujal v času stiske.
V četrtek, 09. aprila se bomo A v tvoji neskončni ljubezni, o Gospod,
spominjali zadnje večerje, ki si me vzdignil iz tega blata greha in
jo je Jezus obhajal s svojimi danes, Jezus, s teboj vstajam in se veučenci, hkrati pa tudi 'rojst- selim odrešitve in veselja Velike noči.
nega dneva' zakramenta evharistije VELIKA NOČ
in zakramenta mašniškega posvečenja.
… Velika noč je praznik vseh
Maša bo ob 19. uri v župnijski cerkvi.
praznikov, zato naj se vsaka
družina organizira tako, da
Veliki petek je že v najstarejši
bodo odrešenjske milosti dedobi kristjanom pomenil sv.
'dan žalovanja'. To je dan, ko ležni vsi njeni člani. Ne predstavljam
je Bog svojega lastnega sina si praznika brez maše. Ob 6. uri bo
dal za nas, da bi mi živeli. Veliki petek vstajenjska procesija, ki se bo končala
je edini dan, ko ni daritve sv. maše; ta z najsvetejšo daritvijo, maši pa še ob
dan večni duhovnik Jezus Kristus na 9.00 in 10.30.
križu daruje Bogu daritev življenja.
Pri obredih zato še posebej počastimo PASIJON
Jezusa na križu. Ob 15. uri bo na Gori Še nekajkrat si bo mogoče ogledati
Oljki pobožnost križevega pota. Ob- znameniti 'Škofjeloški pasijon' na uliredi velikega petka pa se bodo pričeli cah Škofje Loke:
v župnijski cerkvi ob 19. uri.
* cvetna nedelja, 5. april ob 16. uri;
* vel. ponedeljek, 13. april ob 16. uri;
Velika sobota je dan, ko se * bela sobota, 18. april ob 20. uri;
spominjamo Jezusovega počitka v grobu. Zbiramo se pri KARITAS: Pomagajmo pre-živeti!
božjem grobu k molitvam. Ohranimo dostojanstvo ljudi v stiski!
Na ta dan je tudi blagoslov velikonoč- Uporabite položnice ob vhodu v
nih jedil - v naši župniji ob 11., 14., 15., cerkev!
16. in 17. uri. Že zjutraj, ob 7. uri bo
v kapeli stare cerkve izpostavljeno Tudi letos boste na cvetno nedeljo
Najsvetejše, pred cerkvijo pa blagoslov lahko kupili butare in oljčne vejice
ognja in prižiganje lesnih gob. Bogo- pred cerkvijo. Izkupiček za butare
služje velike sobote pa bo ob 20. uri.

