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POJDI IN ODSLEJ NE GREŠI VEČ
»Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj 

pa ti praviš?« »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« … drug za drugim so odhajali 
… Jezus se je zravnal in ji dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več!«   (Jn 8,4-5.7.11)

Božja usmiljena ljubezen nas brezpogojno sprejema. Ni pomembno ali nam v življenju uspeva 
ali nam ne uspeva. Odprimo svoja srca Gospodu. Izročimo na Jezusov križ vse svoje skrbi, težave, 
trpljenje, grehe v sv. spovedi. V teh prazničnih dneh bomo doživljali, kako se Jezus za nas daruje. Na 
veliki četrtek z ustanovitvijo maše postaja za nas hrana, ki se na veliki petek v vsem daruje za nas. 
Na veliko noč nas z vstajenjem in poveličanjem združuje z Nebeškim Očetom. To se zgodi pri vsaki 
maši, ko se daruje na oltarju ter se v obhajilu združimo z Njim. Zato je sestavni del vsake maše, da ga 
v zaupanju prejmemo v obhajilu kot hrano našega življenja. On nas čaka! Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
 y Danes, 3. aprila, 5. postna, tiha nedelja. Priložnost za velikonočno spoved.
 y V ponedeljek, 4. aprila, župnijski pastoralni svet ob 19.30. 
 y Prihodnja nedelja, 10. aprila, 6. postna, cvetna. Popoldne križev pot 

ob 18.00. V velikem tednu ne bo verouka. Družine z otroki vabljeni k 
obredom še posebej v velikonočnem tridnevju. 

 y Veliki četrtek,14. aprila, spomin ustanovitve sv. maše; sprejem letošnjih 
prvoobhajancev ob 18.00.

 y Veliki petek, 15. aprila, križev pot ob 15.00, obredi trpljenja ob 20.00. Ta 
dan je strogi post. 

 y Velika sobota, 16. aprila, blagoslov ognja 7,30. Blagoslov velikonočnih jedil v Tenetišah ob 
15.00; na Trsteniku ob 16.00. Obredi velikonočne vigilije ob 20.00. Prinesite s sabo svečke. 

 y Velika noč, 17. aprila, slovesno praznovanje Jezusovega vstajenja s procesijo ob 6.00 in mašo ter 
drugo mašo ob 9.30; v Tenetišah ob 8.00.

POSTNI ČAS: nas vabi k osebni ali skupni molitvi križevega pota, žalostnega dela rožnega venca 
ter k prejemu zakramenta spovedi. Še posebej molimo za mir v Evropi in svetu. 
Ob smrti + Angele Dolinar ste dali za maše: dve Skokovi bratranci in sestrične; eno Elica Lombar, 
Javornikovi, Zaplotnikovi, Ivanka in Marija; pet ter dar za cerkev 120.€ sosedje. Bog povrni. 
Domačim iskreno sožalje. Priporočamo jo v molitev. 

 y Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski tisk.  



NAMENI SVETIH MAŠ OD 3. DO 17. APRILA 2022
Nedelja
730 Tenetiše
830

5. postna nedelja – tiha
za + Lojzeta Kaštruna, obl. in Ledrarjeve
za + Tomaža in Francko Lombar, obl.

03. april

Ponedeljek
1800

Izidor Seviljski, škof
za + Medič in Strupi

04. april

Torek
1800

Vinencij Ferrer
za + Doro Sajovic

05. april

Sreda
1800

Irena, mučenka
za + Vinka Perčiča, obl.

06. april

Četrtek Janez de la Salle 07. april
Petek Julijana, redovnica 08. april
Sobota
1900

Hugo, škof
za + Rozalijo Zupan, obl.

09. april

Nedelja
730 Tenetiše

830

1800

6. postna nedelja – cvetna
za + Anico Toporš, obl. in njene starše
za + očeta Marjana Gregorca, obl.
za + Staneta Markoviča, obl.
za + Vinka in Francko Valjavec
/križev pot/

10. april

Ponedeljek
1900

Stanislav, škof in mučenec
za + atija Petra in mami Tončko Zaplotnik, obl.

11. april

Torek
1900

Julij, papež
za + Mirjano Zupan

12. april

Sreda
1900

Ida, redovnica
za + Jožico Bizjak

13.  april

Četrtek
1800

Veliki četrtek
za + Jožeta Koširja

14. april

Petek
1500

1900

+ Veliki petek
/križev pot/
/obredi trpljenja/

15. april

Sobota
700

1500

1600

2000

Velika sobota
/blagoslov ognja/
/blagoslov jedil/ Tenetiše
/blagoslov jedil/ Trstenik
za + organista Lojzeta Lazarja

16. april

Nedelja
600

800 Tenetiše

930

VELIKA NOČ
za + in žive župljane
za + Franca in Cecilijo Košir
za + Braneta in Jano Sitar, obl.

17. april

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: Anja Sirc
Tenetiše: Mojca Kožuh
Trstenik: (velika noč) Peter Stare, Marica Perčič, Marinka Perčič
Tenetiše: Tatjana Čuk

9. april

12. april
16. april


