
Dogodki
Oznanila župnije Unec

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

  VELIKA NOČ (16.4.):

   ob 8. uri:
   BERNARD RUDOLF,
   MARIJA ŠVIGELJ
   ob 10.30:
   DAVID KAVČIČ,
   HIERONIM STERŽAJ

 VELIKONOČNI PONEDELJEK(17.4.):
   MARTA DEKLEVA,
   MARIJA SEČNIK VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

Dobro je, da je velika noč spomladi, saj nam tako še narava 
pomaga krepiti vero v vstajanje in v življenje. Mrtva narava se 
prebuja, vstaja od mrtvih. Sveto pismo pravi, da je tudi Jezus 
vstal od mrtvih. Še več. Cerkev uči in kristjani verujemo, da 
bo tudi človek vstal k novemu, večnemu življenju. Na veliko 
noč beremo v prvem berilu odlomek Petrovega govora, v kate-

rem apostol pravi: »Veste o Jezusu iz Nazareta …« (Apd 10,38). Peter je poslušalce 
spomnil na to, kar so že vedeli, pa vendar niso verovali, niso živeli v skladu s tem 
védenjem.
Oznanil jim je Jezusa iz Nazareta, ki je delal velika znamenja, ki je umrl, a tudi 
vstal od mrtvih (prim.Apd 10, 34-43). To je bilo Petrovo pričevanje. To je bilo nje-
govo prepričanje, da nekaj vedeti o Jezusu pomeni predvsem verovati v njegovo 
vstajenje od mrtvih. To je bilo Petrovo zagotovilo, da lahko svojo vero v Jezusovo 
vstajenje naslonim na priče. Mi danes nimamo le prvotnih prič, tistih, ki so se o ve-
liki noči srečali z Jezusom. Mi imamo še druge priče. To so predvsem svetniki, ki jih 
je »velika množica« (Raz 7,9). »Veste o Jezusu …« Škofje in duhovniki vsako nedeljo 
govorimo o njem, pa še med tednom ob različnih priložnostih, verni in neverni pa 
poslušate naše oznanilo. A vedeti še ne pomeni verovati in živeti.
 O veliki noči obnavljamo svojo vero v Jezusovo in naše vstajenje. Vero v vstajenje 
in večno življenje krepimo in izpovedujemo, ko redno in zavzeto opravljamo svoje 
dolžnosti, ko lepo pripravimo in obhajamo velikonočna in vsa druga bogoslužja, ko
smo pri vsem svojem delu zazrti tja čez, v tisto, česar »oko ni videlo, uho ni slišalo 
in kar v človekovo srce ni prišlo« (1 Kor 2,9), ko potujemo s tistimi, v katerih prepo-
znavamo vzornike in priprošnjike. Apostol Peter je vedel o Jezusu tisto bistveno, ker
se je z njim srečeval tri leta. Več je vedel o Jezusu na véliki petek, ko ga je po za-
tajitvi Jezus pogledal in se ga usmilil. Še več je vedel po veliki noči ob srečanjih z 
vstalim Jezusom. A največ je Peter vedel o Jezusu takrat, ko je v Rimu pretrpel mu-
čeniško smrt in se z Jezusom srečal iz obličja v obličje. In Peter zdaj ve vse o Jezusu. 
Ker je pri Njem in ga gleda »iz obličja v obličje«.
O veliki noči delajmo korake v to smer. Tudi če se opotekamo, omahujemo, padamo, 
nas vstali Jezus spremlja in krepi. On, ki tako razlaga Božjo besedo, da postaja 
naše srce goreče. On, ki dan za dnem pred našimi očmi blagoslavlja in lomi kruh,  
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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, zatem v 
pogrebnem zavodu.
Hvala ker namesto cvetja 
darujete za maše in cerkev.

»Odpri oči mi, da vidim te, Jezus, 
da se te dotaknem, in rečem, da tvoj sem.

Ušesa odpri mi, za tvojo besedo, 
srce odpri mi, da vzljubim te Jezus.

družina  iz Ivanjega sela

Lep čas ko naša narava počiva in se pripravlja nov čas, čas ko ponovno obrodi. 
Prav tako se moramo mi pripraviti, očistiti, biti skromni in ponižni kot Jezušček, 
ki se je rodil v štalci, v svoji skromnosti in ponižnosti. Tudi mi podarimo ljudem 
ki jih imamo radi in ljudem okoli sebe, prijazno besedo, nasmeh, ali topel objem 
tistim, ki so osamljeni.

družina iz Unca

Zadnji mesec leta se izteka. Za trgovce je to potrošniški mesec, poln zabav, 
nakupov, obdarovanj...in poln pričakovanj. December nam prazni denarnico, 
spomin na praznike, pa hitro bledi. Za nami je Leto Usmiljenja, odpuščanja. 
Samo enkrat potujemo skozi ta svet, zato za bližnjega storimo kaj dobrega in 
ljubeznivega. Nikdar več ne bomo šli po tej poti, zato si zaželimo miru na svetu 
in vsega dobrega.

družina iz Ivanjega sela

Čas upanja, molitve, pričakovanja. Čas, ko si lahko zastavimo bolj plemenite ci-
lje najprej zase, za družino, nas državo, narod in svet. Seveda je potrebno pričeti  
prav v tem navedenem vrstnem redu. Svet se ne bo spremenil, če se predhodno 
ne spremeni posameznik. Pridi Jezus!!! Pomagaj da bomo lahko spreminjali!!

družina iz Unca

»Kralja, ki prihaja, pridite molimo«! Tako pojemo pri devetdnevnici. Spev nam 
naznanja, da se bo Gospod kmalu rodil. Naš advent se bliža koncu, pričakova-
nje pa narašča. »Kdaj bo Božič? Bomo odšli k pravi polnočnici? Ali bomo spe-
kli kaj piškotov? Kdaj bomo postavili jaslice? Zakaj naša hiša še ni okrašena?« 
se kar ne nehajo vprašanja otrok. »Kaj vse je še potrebno postoriti? Katera pri-
reditev ali nastop otrok je nujen in kaj lahko izpustimo? Nam bo uspelo vsaj za 
silo pospraviti, da ne bo še na sveti večer slabe volje?« se sprašujeva odrasla.
Pravi čudež je, da prihajajoči Odrešenik, sredi te zmede, sploh najde pot do nas.
Da si iznajdljivo najde prostor sredi naših natrpanih urnikov in je z nami takrat, 
ko ga najbolj potrebujemo. Hvaležni smo mu za njegovo bližino in mir.

družina iz Ivanjega sela
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ter nam daje sebe v hrano. Temelj temu dogajanju je Jezus 
postavil na veliko noč s svojim vstajenjem od mrtvih. Zato je 
noč velika, ker iz nje klije tudi za nas novo, večno življenje. 
Slovenski škofje želimo velikonočno upanje v večno življenje 
in zato tudi veselje vsem duhovnikom, redovnikom in redov-
nicam, vsem vernikom doma in po svetu, še posebej pa vsem 
bolnim in trpečim.

Vaši škofje

Tudi sam se pridružujem besedam velikonočnega 
voščila naših slovenskih škofov. Naj nam velika noč,  
daje neskončno moč,  da sodoben ves ta svet, spomni 
se na Jezusovo trpljenje spet, da tudi mi od vseh te-
žav in gorja, zaživomo v veselju, Vstalega Gospoda!

župnik Gregor
DOGODKI PRED NAMI

SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKI (9.4.)
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 pripravi-
mo na Veliko noč, z dobro sveto spovedjo. Sveto spoved bo mo-
goče opraviti tudi na veliki petek po obredih.

VELIKI TEDEN Z SVETIM VELIKONOČNIM TRIDNEVJEM
VELIKI TEDEN je največji čas našega življenja. V teh dneh po-
doživljamo dogodke Božje ljubezni in našega odrešenja. Iz-
pustiti 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 nav-
zoč pri svetih obredih. Naj bo to vidno tudi v cerkvi ob obisku 
bogoslužij velikonočnega tridnevja.

VELIKI ČETRTEK (13.4.) 
Ob 19.30 bo Sveta evharistija in spomin zadnje večerje, med 
katero je Jezus postavil zakrament sv. maše in mašniškega po-
svečenja in pokazal na pomen krščanske skupnosti in medse-
bojne ljubezni, zato bo tudi obred umivanja nog. Po bogoslužju 
bomo skupaj molili z Jezusom na Oljski gori.

VELIKI PETEK (14.4.) 
To je spominjski dan Kristusove smrti. Ob 15. uri bomo molili 
križev pot, ob 19.30 pa bodo obredi velikega 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 obredih bomo skupaj molili pri Božjem 
grobu.

VELIKO SOBOTA (15.4.) 
Ta dan je zaznamovan z Jezusovim počivanjem v grobu. Ob 7. uri 
vabljeni k blagoslovu ognja na Uncu, ob 7.30 pa v Ivanjem selu. 
Blagoslova velikonočnih 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 20. uri, vsi vabljeni k slovesni veliko-
nočni vigiliji. To je slavje polnosti 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 kr-
stne obljube in med sv. mašo prejeli Jezusa pod podobo kruha.

VELIKA NOČ (16.4.) 
Na velikonočno jutro, bomo ob 7. 30 izpostavili Najsvetejše v 
Božjem grobu. Ob 8.uri, bomo pričeli z vstajenjsko procesijo in šli 
za Njim, ki je premagal smrt, in tudi nam sporoča veselo novico 
o odrešenosti od greha. On živi! Procesija, ki jo imamo ob veliko-
nočnem praznovanju, ni le navadni sprevod, ampak je hoja za
živim Bogom, ki nas vodi k polnosti življenja, k radosti in vzkli-
kanju vesele Aleluje, zato mora biti tudi temu primerno dostojno 
obnašanje. Pri obeh mašah bo ofer namenjen vzdrževanju farne 
cerkve.  Bog povrni za vaše darove!

NEKAJ MISLI, NAPISANIH OB LANSKI ADVENTNI 
AKCIJI, »ADVENTNI ČAS MED NAMI« 

Hvala, Nebeški Oče, za mir, zdravje, obilje in ljubezen v družini. Hvala, za po-
budnika, ki je sprožil to adventno akcijo tudi v naši vasi, da se Ivanjci, skupno 
v duho pripravljamo na Božično skrivnost. Na ta način se krepi naša vaška pri-
padnost in povezanost. Hvala za življenje v naši lepi vasici, nad katero bedi naš 
zavetnik, sv. Hieronim. Hvala za naše gasilce, za skrbike naše cerkve, hvala za 
čudovito naravo, ki nas obdaja. Hvala, Nebeški Oče, za dar življenja. Vsem sova-
ščanom želim, da bi v srcu živo začutili rojstvo Božjega Deteta, da bi se znali in 
zmogli iskreno otroško veseliti in blagoslavljati čudež življenja. Mojim Ivanjce, 
želim, da bi si vsak dan iz srca zapeli naslednjo molitev (jaz si jo, preizkušeno 
dviga duha): 

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Kako lahko Jezus razdeli 
svoje telo in svojo kri? S 

tem da naredi kruh za svoje 
telo in vino za svojo kri in 
ju razdeli, anticipira svojo 
smrt, jo sprejme od znotraj 

in jo spremeni v dejanje 
ljubezni. 

Kar je od zunaj brutalno 
nasilje (križanje), postane 

od znotraj dejanje ljubezni, 
ki podarja samo sebe, popol-

noma in v celoti.

(Benedikt XVI.)

__________________________
BRALCI BOŽJE BESEDE:

CVETNA NEDELJA (9.4.):
MIHAELA STRAŽIŠAR,
MAJA MALC

VELIKI ČETRTEK (13.4.):
DAVID KAVČIČ,
MARKO RUDOLF
komentator: Marko Rudolf

VELIKI PETEK(14.4.):
TADEJA MALC,
POLONA JERNEJČIČ
komentator: Maja Malc

VELIKA SOBOTA(15.4.):
NIKA RUDOLF,
DIJANA JERNEJČIČ,
SANDI JERNEJČIČ,
MARIJA RUDOLF,
KARIN HRESTAK
komentator: Vladimira Ivančič

SVETNIK MESECA
28. april

PETER CHANEL

Rodil se je 1803 v lyon-
ski škofiji. Prvo znanje 
si je nabral v župnijski 
šoli. Že od mladih let 
ga je mikalo, da bi šel 
za misijonarja med 
pogane. Leta 1827 je 
postal duhovnik. Štiri 
leta po novi maši se je 
začel pripravljati na 
misijonsko delo v Oce-
aniji. Njegov cilj je bila 
Nova Zelandija. 
Njegovo življenje je 
zaznamovala nesebič-
na pomoč bolnikom in 
neizčrpna potrpežlji-
vost. To je pri otočanih 
vzbudilo naklonjenost. 
Zaradi te naklonjeno-
sti pa se je poglavarjev 
svet starešin zbal za 
svoj ugled pri ljudstvu, 
zato so mu začeli naga-
jati. Vse se je stopnje-
valo tako daleč, da so 
28. aprila 1848 vdrli v 
njegovo kočo, ga pobili 
s kolom in mu nato z 
motiko razklali loba-
njo. Je zavetnik otokov 
Južnega morja.

Župnjisko glasilo unec.indd   2 30.3.2017   11:06:34


