
Oznanila 
LIBELIČE 
13. teden 

 

NEDELJA 
29.marec 

Cvetna nedelja 11:00  + Blaža Pšeničnika in za vse pri hiši pomrle 

PONEDELJEK 
30.marec 

Ponedeljek velikega 

tedna 

 

TOREK 
31.marec 

Torek velikega tedna 16:00  + starše: Rozo in Maksa Pšeničnika 

SREDA 
1.april 

Sreda velikega tedna 10:00      KRIZMENA MAŠA V MB –  
               blagoslov sv. olj 
16:00  +  Franca Kneza /Franc in Nežka Perovnik/ 

ČETRTEK 
2.april 

Veliki četrtek - 

večerna maša, 

četrtek pred prvim 

petkom 

18:00      OBRED VELIKEGA ČETRTKA -   
               PASHALNA VEČERJA - DRAVOGRAD 
VABLJENI STARŠI PRVOOBHAJANCEV PZŽD! 

PETEK 
3.april 

Veliki petek - 

besedno bogoslužje, 

prvi petek v mesecu 

16: 30         PRI SVETEM KRIŽU OBREDI VELIKEGA PETKA 
 
16:30          Zberemo se pri kipu angela na Dobrovi, nato 
molimo križev pot k cerkvi, po prihodu v cerkev se prično 
obredi velikega petka – za vse župnije PZŽD.   
 

 

SOBOTA 
4.april 

Velikonočna vigilija, 

sobota po prvem 

petku 

06:30   blagoslov velikonočnega ognja 
11:30   blagoslov velikonočnih jedil 
16:00   blagoslov velikonočnih jedil – vigilija maša 
         + Rudolfa Kajzerja /Jakelnovi/ 

NEDELJA 
5.april 

Velika noč 09:00   vstajenje s procesijo po vasi, zahvalna    
            pesem, maša za  
         + starše Kajzer: Rudolfa in Frančiško   
            ter za vse pri hiši pomrle 

 

Jezusovo trpljenje je zgodba, v kateri smo vsi soudeleženi. Celotno podobo bomo videli 
šele v večnosti, ko bo navzoče vse hkrati, ko bodo posamezni prizori dobili svoj smisel. Zato naj 
bo ta sveta daritev zahvala za prehojeno pot in prošnja, da bi bil Bog z nami še naprej, da bi nas 
opogumljal in tolažil v urah trpljenja, nezadovoljstva in iskanja smisla.  

Pokorščina je pomembna, ker nam je bilo življenje podarjeno, ker nas je Bog izbral, da smo 
pričevalci njegove ljubezni. On nas je prvi ljubil, zato smo sposobni poslušati drug drugega, se 
sprejemati in se iskreno ljubiti. 

Pri branju pasijona skušajmo v posameznih vlogah gledati samega sebe, se prepoznati, se 
soočiti s svojimi zmagami in porazi in predvsem gledati na vse z Jezusovimi očmi: on ni klonil 
pred sodniki, ampak je  sprejel križ in ga nosil do konca, do popolne prepustitve svojega življenja 
svojemu Očetu. 


