
OZNANILA – 2016 
 

Nedelja Velika noč 27. marec 

• Danes je Velika noč. Godujeta Peregrin, redovnik in Gelazij, škof. 
• Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste se v teh dneh zelo potrudili in pomagali lepo oblikovati 

velikonočno tridnevje in praznovanje velike noči. Ti dnevi so zares višek cerkvenega leta, zato 
je toliko bolj pomembno, da smo po svojih močeh vsi del tega praznovanja. Hvala vsem 
posameznikom in skupinam za sodelovanje in za velikonočni ofer, ki je na Trsteniku namenjen 
za novo ozvočitev, v Tenetišah pa za redne stroške podružnice. Na Trsteniku smo že dobili 
sponzorje za šest postaj prenovljenega križevega pota. 

• V ponedeljek je praznik in dela prost dan. Maše bodo po nedeljskem razporedu. 
• Ta teden je velikonočna osmina in ni verouka.  
• Ure smo prestavili na poletni čas, zato bodo med tednom maše ob 19.00, v soboto pa ob 20.00. 
• V torek gremo na romanje v Rim. Odhod avtobusa je ob 5.00. Kot smo že vajeni, so na teh 

romanjih skupne malice, zato se priporočamo za stvari, ki so ostale od praznikov - klobase, 
salame, sir, vložene kumarice, domači kruh, potice, pecivo. Vremenske razmere v Rimu so v 
tem letnem času podobne kot pri nas, zato vzemite s seboj primerno obleko. 

• Življenje je nenehno nastajanje, ki ga urejajo naravne zakonitosti brstenja, cvetenja, 
zorenja in umiranja. Temu ciklusu pa je Bog postavil mejo: vstajenje bo slavilo zmago, 
ko bo življenje doseglo svojo polnost, ko bomo Boga gledali iz oči v oči in bomo v njem 
prepoznali svojo podobo. Takrat bo za vsakega od nas čas vriskanja in prepevanja, ker 
bomo postali takšni, kot nas je imel Bog v svoji zamislih. Sebi in vsem vam želim, da bi 
dočakali ta trenutek z velikim upanjem in vero v zmago življenja. 

• Sveto leto usmiljenja: Najbolj nazorno podobo Boga najdemo v Jezusovi priliki o 
izgubljenem sinu. Naslov te prilike je nepopoln. Imenovati bi se morala: prilika o veliki 
očetovi ljubezni in usmiljenju. Zgodba nagovarja dve skupini poslušalcev: cestninarje in 
grešnike, ki stojijo tik ob Jezusu in predstavljajo mlajšega sina ter skupino pismoukov in 
farizejev, ki predstavljajo starejšega, »pridnega« sina in z določene razdalje opazujejo ter 
sodijo Jezusovo ravnanje z grešniki. Oboji potrebujejo Božje usmiljenje. 

• V mesecu aprilu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi. 
Nedelja 
600 
800 Tenetiše 
 
930 

VELIKA NOČ 
Vstajenjska procesija – maša za + Zdravka Sirca, dar sosedov 
1. za + mamo Nado in očeta Poldeta Šenka (obl.) 
2. za + Toma Bajžlja (obl.) 
za župljane 

27. marec 

Ponedeljek 
730 Tenetiše 
 
830 

Milada (Marija) Praška, devica; Vojan (Bojan), knez 
1. za + Anico Toporš (obl.) in njene starše 
2. za + Franca in Cecilijo Košir 
za ++ starše, brate in svakinjo Toporš 

28. marec 

Torek 
1900 

Bertold, redovni ustanovitelj; Štefan IX., papež 
za + Marico Lunar 

29. marec 
 

Sreda 
1900 

Janez Klimak, opat; Amadej Savojski, vojvoda 
za + Stanka Kerna, dar sosedov iz Čadovelj 

30. marec 

Četrtek 
1900 

Benjamin, diakon in mučenec; Kornelija, mučenka 
za + Katarino (obl.) in Petra Eljon 

31. marec 

Petek 
1900 

Tomaž Toletinski, mučenec; Ljuba in Irena, mučenki 
za + Edota Bečana, 30. dan po pogrebu 

1. april 

Sobota 
2000 

Frančišek Paolski, redovni ustanovitelj; Teodozija, muč. 
1. za + Miha Celarja (obl.) 
2. v zahvalo za zdravje 

2. april 

Nedelja 
730 Tenetiše 
 
830 

BELA NEDELJA 
1. za + Marijo Dolžan, dar sosedov 
2. za + Alojza Kaštruna in vse ++ Ledrarjeve 
za župljane 

3. april 

čiščenje in 
krašenje  

Trstenik – Polona Celar 
Tenetiše –  

2. april 

 


