
Dogodki
Oznanila župnije Unec

URNIK SVETIH MAŠ
ponedeljek, četrtek, sobota: 
19h (zimski čas 18h)
nedelja: 8.30

- SPOVEDOVANJE (20.3.):

   Cvetna nedelja  od 7.45 naprej;

   Veliki petek po obredih;

- SREČANJE STARŠEV PRVO-

   OBHAJANCEV: torek, 29.3. 

   ob 19.30;

- FATIMSKA POBOŽNOST(2.4.)

   vsako prvo soboto v mesecu ob  

   18. uri, najprej molitev in pre-

   mišljevanje, nato sveta maša;

- PRVO OBHAJILO: 8.5. ob 10h;

- BIRMA; 12.6. ob 8.30;

VELIKONOČNO VOŠČILO

Velika noč je praznik dokončne zmage življenja.
To je uresničitev sanj o večnem življenju, ki se pojavljajo v 
vsakem človeškem srcu. Pa ne le zato, ker prazniki pri nas 
sovpadajo s prebujanjem narave, ampak zaradi Kristusove 
smrti in vstajenja.
Velika noč je praznik nezaslišane zmage. Božje Jagnje se je v 
tej zmagi pokazalo močnejše od  človeških volkov, Božja luč 
močnejša od teme in človeške zaslepljenosti, svetost Božjega 
Sina in Sina človekovega močnejša kot vsi grehi sveta, življenje 
se je izkazalo za močnejše od smrti, ljubezen je le na videz 
šibkejša od  hudobije, resnica je močnejša od vsake laži in 
zunanje moči.
Velikonočne praznike v letu usmiljenja doživljamo na poseben
 način, kot razodetje neskončne Božje ljubezni in usmiljenja do 
človeške grešnosti in slabosti. Božji Sin se je ponižal, stopil v temo,
raztrgal naše vezi in nas rešil greha ter nam podaril dar odpuščanja 
grehov v spovedi. Pri tem pa pokazal veliko usmiljenje do šibke vere
 in strahopetnosti apostolov. Tudi nas Jezus v tem letu vabi, naj 
vstopimo skozi njegovo prebodeno stran, ki so edina nova odprta
sveta vrata, kjer lahko najdemo spravo, polnost življenja,
notranji mir in veselje.

Slovenski škofje želimo velikonočni mir in veselje
vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam,
vsem vernikom doma in po svetu, še posebej pa
vsem bolnim in preizkušenim.
                                                                                                 Vaši škofje

Naj vas Gospodovo ustajenje utrdi v vaši veri in opogumi v 
pristnem krščanskem veselju in v delih usmiljenja.                        
                                                                                                    župnik Gregor
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odgovarja: Gregor Gorenc, žpk., 051 / 388-065

MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM
Je ob prvih sobotah po sveti 
maši. Pred sveto mašo je 
priložnost za sveto spoved.

ŽUPNJISKA PISARNA
Pisarna je odprta po sveti 
maši.

KRŠČEVANJE 
Vpis: vsaj mesec dni pred 
krstom. S seboj prinesite 
rojstni list in družinsko 
knjižico.
Priprava: po dogovoru
POROKE
Zaročenci naj se prijavijo 
vsaj mesec pred poroko. S 
seboj naj prinesejo krstni ali 
samski list ter opravljen tečaj 
priprave na zakon. V domači  
župniji redno prisostvuje 
poroki domači župnik.

POGREBI
Uredite z mrliškim listom, 
nato prijavite pogreb v 
župnijski pisarni inzatem v 
pogrebnem zavodu.
Hvala ker namesto cvetja 
darujete za maše in cerkev.

Kaj pomeni beseda »posvetitev«?
To besedo v vsakdanjem življenju pogosto uporabljamo. Rečemo, da se je 
mati popolnoma posvetila svoji družini. To pomeni, da mati ves svoj čas in 
svoje moči žrtvuje za svojega moža in otroke. Odpoveduje se tudi drugim 
dejavnostim, ki bi jo pri tem ovirale.
Čim bolj je cilj, ki se mu posvetimo vzvišen, tem pomembnejša je tudi 
posvetitev temu cilju. Cilj posvetitve Jezusovemu in Marijinemu Srcu je silno 
vzvišen, zato je tudi posvetitev tema najsvetejšima Srcema nekaj najlepšega 
in najplemenitejšega.
Prvi, ki se je v življenjskem pomenu posvetil Jezusu in Mariji, njunima 
Srcema, je bil sveti Jožef. Vse svoje življenje in vse svoje moči je usmeril 
v služenje njima. Tako naj bi bilo tudi pri naši posvetitvi Jezusovemu in 
Marijinemu Srcu.
Vzor popolnega darovanja, popolne posvetitve nebeškemu Očetu je Jezus, 
učlovečeni Božji Sin. Že ob prihodu na svet pravi: »Žrtve in daritve nisi hotel, 
a telo si mi pripravil … Tedaj sem rekel: «Glej, prihajam …, da izpolnim, o Bog, 
tvojo voljo« (Heb 10, 5–7).
Posvetitev ni le enkratno dejanje, kakor ni enkratno dejanje skrb matere za 
družino. Vse svoje moči in sposobnosti usmerjamo na Jezusa in Marijo in se 
odpovedujemo vsemu, kar bi nas pri tem oviralo.

Kdaj gre za osebno posvetitev?
Imamo različne oblike posvetitve: osebno posamezno posvetitev, ki jo 
opravi vsak sam zase; osebno občestveno, ki jo opravi vsak osebno, a skupaj 
z občestvom, h kateremu pripada (družina, redovna skupnost, krščansko 
duhovno gibanje, župnija itd); posvetitev po predstojniku (npr. župnik, škof, 
papež). Papež Leon XIII. je leta 1899 ves svet posvetil Srcu Jezusovemu, 
papež Pij XII. pa leta 1942 prav tako ves svet Marijinemu Srcu. Škof lahko 
tako posveti svojo škofijo, župnik župnijo, družinski oče ali mati svojo 
družino. Takšna posvetitev ima svoj pomen, saj jo predstojnik izvrši kot 
zastopnik skupnosti. Čim bolj so posamezniki v edinosti s predstojnikom in z 
njim sodelujejo, tem popolnejša je. Vendar pri tej posvetitvi običajno manjka 
volja vsakega posameznika, njegova osebna odločitev in izročitev.
V naši pobudi si prizadevamo predvsem za osebno posamezno in osebno 
občestveno posvetitev. Osebna občestvena posvetitev ima prednost pred 
posamezno posvetitvijo, saj smo pri njej zbrani v Jezusovem imenu in je on 
sredi med nami (prim. Mt 18,20). Osebno posamezno posvetitev ali osebno 
občestveno posvetitev opravimo po skrbni pripravi na svojem domu ali v 
cerkvi, ki jo bo oblikoval župnik ali voditelj občestva. Po osebni občestveni 
posvetitvi je občestvo še bolj povezano med seboj. Tako se posveti družina, 
če se vsi ali del članov za to odloči. Osebno občestveno posvetitev morejo 
opraviti različna občestva, npr. redovne skupnosti, krščanska duhovna 
gibanja, veroučne in druge podobne skupine, župnije. Povsod je potrebno, 
da se za to prostovoljno odloči vsak posameznik, opravi potrebno pripravo, 
se osebno posveti in zavestno sprejme nase obveznosti, ki so povezane s 
posvetitvijo. Da bo posvetitev res osebna in prostovoljna, je bolje, da se ne 
opravi med redno nedeljsko mašo, kajti tisti, ki hodi k nedeljski maši, s tem 
še ni pripravljen na posvetitev. Kdor posvetitev vzame zares, bo pripravljen 
prav zato posebej priti v cerkev. Posvetitve ni brez žrtve.

Kot posamezniki in kot župnijska skupnost bomo svojo posvetitev 
obnovili na praznik Marijinega Brezmadežnega srca, v soboto, 4. 
junija pri sveti maši. Vabljeni k tej slovesnosti in k pripravam.
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DOGODKI PRED NAMI 
SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKI (20.3.)
Na cvetno nedeljo bo v dopoldanskem času priložnost za 
sveto spoved, da bi se poglobljeno pripravili na Veliko noč. 
Na voljo bo spovednik od drugod. Tudi notranje, duhovno, 
se pripravimo na Veliko noč, z dobro sveto spovedjo. Sveto 
spoved bo mogoče opraviti tudi na veliki petek po obredih.

VELIKI TEDEN Z SVETIM VELIKONOČNIM 
TRIDNEVJEM

VELIKI TEDEN je največji čas našega življenja. V teh dneh 
podoživljamo dogodke Božje ljubezni in našega odrešenja. 
Izpustiti to priložnost je zamuditi središče in temelj naše 
vere, našega upanja in našega veselja. Le en teden v letu 
se imenuje VELIKI TEDEN. Zato naj se ne bi zgodilo, 
da kristjan ne bi bil navzoč pri svetih obredih. Naj bo 
to vidno tudi v cerkvi!

VELIKI ČETRTEK (24.3.) Ob 19.00 bo sv. evharistija v 
spomin velikonočne večerje, med katero je Jezus postavil 
zakrament sv. maše in mašniškega posvečenja in pokazal 
na pomen krščanske skupnosti in medsebojne ljubezni, 
zato bo tudi obred umivanja nog. Po bogoslužju bomo sku-
paj molili z Jezusom na Oljski gori. 

VELIKI PETEK (25.3..) To je dan Kristusove smrti. Ob 15. 
uri bomo molili križev pot, ob 19.00 pa bodo obredi velike-
ga petka. Ker se ta dan Jezus »živo« daruje na križu, ni sv. 
maše. Pri obredih bomo poslušali o Jezusovem trpljenju in 
smrti, počastili križ in prejeli Jezusa v sv. obhajilu. Po obre-
dih bomo skupaj molili pri Božjem grobu.

VELIKO SOBOTA (26.3.) Ta dan je zaznamovan z Jezu-
sovim počivanjem v grobu. Ob 7. uri vabljeni k blagoslovu 
ognja na Uncu,  ob 7.30 pa v Ivanjem selu. Blagoslova ve-
likonočnih jedil bosta ob 14h v Ivanjem selu in ob 15h 
na Uncu. Po blagoslovu bo v farni cerkvi še kratka 
molitev ob božjem grobu. Zvečer ob 19. uri, pa vsi va-
bljeni k slovesni velikonočni vigiliji. To je slavje polno-
sti veselja. Srečali bomo Njega, ki kot luč prežene vsak naš 
strah, poslušali o Božji skrbi za vsakega človeka in njegovi 
moči, ko je premagal smrt. Obnovili bomo krstne obljube in 
med sv. mašo prejeli Jezusa pod podobo kruha.

VELIKA NOČ (27.3.) Na velikonočno jutro, bomo ob 7. 30 
izpostavili Najsvetejše v Božjem grobu. Ob 8.00 bomo priče-
li z vstajenjsko procesijo in šli za Njim, ki je premagal smrt, 
in tudi nam sporoča veselo novico o odrešenosti od greha. 
On živi! Procesija ni le navadni sprevod, ampak je hoja za 
živim Bogom, ki nas vodi k polnosti življenja, k radosti in 
vzklikanju vesele ALELUJE. 
Pri obeh mašah bo ofer namenjen obnovi strehe v župnijski 
cerkvi, ki jo v preteklem mesecu veter nekoliko poškodoval. 
Bog povrni!

GOSPODOVO OZNANJENJE (4.4.)
Letos bomo zaradi velikonočnega tridnevja praznik Marijine 
privolitve da postane Božja Mati, obhajali 4.4. To je tudi ma-
terinski dan, ko se v molitvi spomnimo vseh mater, ki so nam 
dale po Božjem posredovanju življenje. Praznična maša bo 
ob 18.00.

ŽUPNIJSKO ROMANJE V RIM

V jubilejnem Letu usmiljenja bomo kot župnija romali 
v Rim, od 24. do 28.4. Program bo vključeval vse pomemb-
ne znamenitosti Rima, predvsem pa bo tudi duhovno bogata 
vsebina, ki jo nosi Večno mesto. Vabljeni vsi, ki v Rimu še 
niste bili, kakor tudi tisti, ki ste že obiskali središče krščan-
stva, da se čim prej prijavite v pisarni, in sicer, najkasneje 
do 3. aprila. 

SREČANJA ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV 

-  Prvo srečanje za starše prvoobhajancev bo v torek, 
29.3. ob 19.30 v župnijski dvorani na Rakeku.

- V nedeljo, 17.4., bodo imeli prvoobhajanci in njihovi 
starši duhovno pripravo z naslovom Usmiljeni kakor 
Oče. V letu priprave na prejem zakramentov, zlasti 
svete evharistije, je pomembna celostna priprava tako 
posameznika, ki zakrament prejme, kot tudi celotne družine. 
Zato vas vabim, dragi starši, da resno vzamete to bližnjo 
pripravo na prejem prvega svetega obhajila vaših otrok.
Starši in prvoobhajanci župnij Rakek in Unec se bomo zbrali 
ob 11. uri v župnišču na Rakeku, kjer bomo skupno preživeli 
dan. Popoldne bodo otroci pristopili k prvi sveti spovedi. 
Srečanje bomo zaključili okoli 16h. Naprošeni ste, da s seboj 
prinesete kakšno pecivo, za kosilo pa bo poskrbljeno.

- Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 8.5., 
ob 10. uri. Pred tem datumom bo še sestanek, na katerem se 
bomo dogovorili o poteku slovesnosti. Pred prvim obhajilom 
bo potekala priprava, in sicer 7.5. pri večerni sveti 
maši, h kateri ste povabljeni tudi starši. V tem času bo tudi 
za vas priložnost, da pristopite k sveti spovedi in se tako 
notranje pripravite na praznovanje.

- Slovesnost svete birme bo v nedeljo, 12.6. ob 8.30.

- Obisk Fatimske Matere božje v naši župniji bo v    
četrtek, 30.6.

MISEL ZA ŽIVLJENJE

S tem da nas je odrešil s  
trpljenjem,  je Kristus člove-
ško trpljenje  povzdignil na 

raven odrešenja. 
Zato tudi lahko vsak človek 
s svojim trpljenjem sodeluje 
pri Kristusovem odrešilnem 

trpljenju.

(Janez Zlatousti) 

BRALCI BOŽJE 
BESEDE

VELIKI ČETRTEK (24.3.)
VLADIMIRA IVANČIČ,
MITJA JERNEJČIČ

VELIKI PETEK (25.3.):
MAŠA GORJANC,
KATARINA VOVK
VELIKA SOBOTA (26.3.): 
POLONA JERNEJČIČ,
NIKA RUDOLF,
LIDIJA MATIČIČ,
KARIN HRESTAK,
DAVID KAVČIČ

VELIKA NOČ (27.3.):
ob 8.00:
MAJA MALC,
MIHAELA STRAŽIŠAR
ob 10.30:
HIERONIM STERŽAJ,
DAVID KAVČIČ

VEL. PONEDELJEK (28.3.)
MARIJA SEČNIK,
MARTA DEKLEVA

SVETNIK MESECA
16.4.

BERNARDKA LURŠKA

Bernardka se je rodila leta 
1844 v Lurdu kot najsta-
rejša izmed šestih otrok 
mlinarja brez stalnega za-
služka. Družina je živela v 
veliki revščini. Bernardka 
je bila bolehna in je veliko 
živela pri tujih ljudeh. Ko 
ji je bilo štirinajst let, je 
imela v votlini massabiel-
ske pečine v času od 11. fe-
bruarja do 16. julija 1858 
osemnajst prikazovanj. V 
prvih letih po Marijinem 
prikazovanju je Bernard-
ka morala veliko trpeti 
predvsem zaradi neštetih 
ljudi, ki so se imeli za po-
klicane, da jo smejo o vseh 
videnjih natančno izpraše-
vati; mnogi med njimi so 
poskušali odkriti »preva-
ro«. Sprejeli so jo v samo-
stan v daljnem Neversu. 
Predstojnica in voditeljica 
novink sta se bali, da bi 
bila zaradi prikazovanj 
domišljava, zato sta jo po-
gosto poniževali. Umrla je 
16. aprila leta 1879. Njeno 
truplo je ostalo nestroh-
njeno. Leta 1925 je bila 
razglašena za blaženo, leta 
1933 za svetnico.
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