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Vsi župljani ste lepo vabljeni h cerkvenim obredom v svetem tridnevju.
Blagoslov ognja bo na veliko soboto ob 7.45 uri.
Blagoslov velikonočnih jedil bo v farni cerkvi v Solčavi zjutraj ob 8. in
13. uri, pri Sv. Duhu ob 9. uri, na Govčovem ob 10. uri in v kapeli
Kristusa Kralja v Logarski dolini ob 14. uri.
Obredi velikonočne vigilije se bodo pričeli ob 19. uri zvečer.
Na veliko noč bo vstajenska procesija ob 7. uri, po njej pa slovesna
peta sveta maša.
V dneh od 6. do 8. maja bomo z avtobusom poromali v Medžugorje.
Prijavite se lahko pri vašem župniku (tel: 051-340-819) ali pri Tomažu
in Miciki Podbregar (tel: 041-865-576, 041-842-138).
Vsak četrtek pol ure pred mašo v farni cerkvi molimo za duhovne in
redovne poklice. Vabljeni.
Vsak dan ob 15. uri v farni cerkvi v Lučah molimo rožni venec božjega
usmiljenja. Kdor more, se nam v duhu lahko pridruži.

Anselm Grün:

VELIKONOČNA MISEL

Vstajenje pomeni življenje. Kristus živi. In živega ne iščemo v grobu.
Če hočemo srečati Jezusa, Vstalega, ga ne bomo našli v preteklosti in
tudi ne v mrtvih črkah ali v togih postavah. Srečali ga bomo tam, kjer
je življenje. Jezus nas hoče voditi k življenju. Naš pogled se mora
ozirati naprej in se ne vračati v preteklost. Nima pomena, da bi se
prepirali o pravilnosti njegovih besed. Zaupajmo življenju, ki ga
besede in dejanja prebujajo v nas. Življenje naj kipi iz nas, da bodo
po njem ljudje spoznali veličino velike noči.

VOŠČILO
Dragi župljani, ob največjem krščanskem prazniku vam želiva
doživeto obhajanje velikonočnih skrivnosti ter blagoslovljenih
dobrot. Naj nam osrečujoča zavest Kristusove zmage nad smrtjo
vlije novega upanja in poguma za jutrišnji dan.
vaša dušna pastirja
Naklada: 100 izvodov

http://www.zupnija-solcava.si
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03/838-40-43
Mobi:
051-340-819

Cvetna nedelja
DVA OBRAZA CVETNE NEDELJE
S cvetno nedeljo začenjamo veliki teden,
ki doseže vrh na veliki petek, veliko
soboto in velikonočno nedeljo. Ta dan
ima dva obraza: veselje nad Jezusovim
vstopom v Jeruzalem in žalost zaradi
njegovega trpljenja in smrti na križu.
Cvetna nedelja že od nekdaj nagovarja
ljudi. Že od 4. stoletja na ta dan potekajo
procesije. Ljudje so se zbrali na enem mestu in se z vejicami v rokah podali
v cerkev. Pri tem je bilo in je pomembno: ljudje ne slavijo močnega in
mogočnega vladarja. Vzkliki »hozana« (kar v prevodu pomeni »reši nas«)
so namenjeni človeku, ki se posveča ubogim in oznanja Božjo ljubezen. V
njegovem kraljestvu so na prvem mestu majhni, nepomembni in izločeni.
Ko danes slavimo Jezusa, izražamo svoje upanje: ljubezen je močnejša od
sovraštva in obzirnost je boljša od samopotrjevanja. Ta pot vodi tudi do
napetosti in sporov. Sile moči in oblasti se zdijo premočne. Tako pridemo
do drugega vidika cvetne nedelje. Na cvetno nedeljo se spominjamo tudi,
da bodo ti dnevi zadnji Jezusovi dnevi. Jezus bo izdan, zatajen, obsojen in
na koncu križan. To Jezusovo trpljenje določa nadaljnja praznovanja v tem
tednu. Toda na koncu je velika noč.
Po: M. Kapeller

OZNANILA

11.04.2022 - 24.04.2022

OZNANILA 11.04.2022 - 17.04.2022
Datum

DAN V TEDNU:

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

OZNANILA 18.04.2022 - 24.04.2022
Datum

VELIKONOČNI

PONEDELJEK
11.04.

Stanislav,
škof, mučenec

TOREK
12.04.

18.04.

PONEDELJEK
Evzebij,
škof

800 za duše v vicah

TOREK

Julij I.,
papež

19.04.

SREDA
13.04.

DAN V TEDNU:

Leon IX.,
papež

Ura:

MAŠA SE DARUJE:

930 1. za BRANKOTA PLESNIKA, obl. in mamo KRISTINO
2. za VOJKOTA KLEMENŠKA
800 za STANKOTA OŠEPA
Celje: za TEREZIJO KLEMENŠEK

SREDA
20.04.

Martin I.,
papež

Neža,
redovnica

VELIKI
14.04.

ČETRTEK
Lidvina,
devica

1700 OBREDI VELIKEGA ČETRTKA
za JAKOBA RESNIKA

ČETRTEK
21.04.

Anzelm,
škof, cerkv. učitelj

1700 1. za TEREZIJO OŠEP
2. za vse pokojne TAJNIKARJEVE in HOSTNIKARJEVE

VELIKI
15.04.

PETEK

22.04.

Helena,
kneginja

VELIKA
16.04.

PETEK

1700 OBREDI VELIKEGA PETKA

745 Blagoslov ognja
SOBOTA

SOBOTA
Bernardka Lurška,
devica

19

00

OBREDI VELIKE SOBOTE
za MILKO in ROKA ŠTIFTARJA

00
VELIKA NOČ 7 VSTAJENSKA PROCESIJA

17.04.

NEDELJA
Robert,
opat

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

Hugo,
škof

7

30

slovesna peta sveta maša za FRANCA in HELENO
SELIŠNIK

23.04.

Jurij,
mučenec

2. velikonočna
BELA
930 1. za ROKA SUHODOLNIKA, obletnica
24.04.
2. za pokojne OŠOVNIKOVE, obl. očetove smrti
NEDELJA
Vilfrid,
škof

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

MICA ŠUMET

MEDARD ŠUMET

BRALCI BERIL PRI
NEDELJSKI MAŠI:

PRVO BERILO:

DRUGO BERILO:

MARIJA PRUŠNIK

MARIJA KOČNAR

