
Dogodki
Oznanila župnije Unec

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

 - CVETNA NEDELJA (14.4.)
  blagoslov zelenja ob 8.15;
- VELIKI ČETRTEK (18.4.)
  bogoslužje ob 19. uri;
- VELIKI PETEK (19.4.)
   križev pot ob 15. uri;
   obredi ob 19. uri;
- VELIKA SOBOTA (20.4.)
 blagoslov ognja na Uncu ob 7h
blagoslov ognja v I. selu ob 7.30
blagoslov v. jedil v I. selu ob 14h
blagoslov v. jedil na Uncu  ob 15
velikonočna vigilija ob 20. uri;

- VELIKA NOČ (21.4.)
vstajenjska slovesnost ob 7.30
druga sveta maša ob 10.30;

MISLI IZ VELIKONOČNE POSLANICE SLOVENSKIH ŠKOFOV

»VSTAL SEM IN SEM ŠE NAPREJ Z VAMI!«

Kristus je vstal, da nam podari življenje in gre z nami v življenje. Če 
smo na veliki petek zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca, na 
velikonočno jutro On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga 
prinaša veselje in upanje. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in 

osmišlja našo življensko pot.
Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred dva tisoč let, ampak 
dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali Gospod nam zagotavlja: “Vstal sem in sem še nap-
rej z vami!”
Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog. Krščanski 
Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč naš prijatelj, spremljevalec, sopotnik, brat. Z nami je 
v vseh življenjskih situacijah, predvsem pa v uri trpljenja in smrti. Naša življenska zgodba 
se prepleta s Kristusovim vstajenjem. Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in 
večnega življenja.
V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri štirinajsti postaji, ko Jezusa 
položijo v grob, ampak s tako imenovano petnajsto postajo, z Jezusovim vstajenjem na 
velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonočne 
priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede meni in tebi: “Vs-
tal sem in sem še naprej z vami!”
Praznovati veliko noč pomeni, vključiti se v bogat tok pričevalcev in današnjemu človeku 
prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko začutim, da Vstali, tako kot je 
prišel naproti ženam in svojim učencem, prihaja naproti tudi meni.
Dragi verujoči in ljudje dobre volje, dragi bolniki, ostareli in trpeči, dragi zamejci in 
zdomci, vsem voščimo blagoslovljene in doživete velikonočne praznike.

vaši škofje

»Mir vam bodi!« Ta beseda, namenjena učencem na velikonočno jutro, ni bil samo 
pozdrav, ki ga verni Judje tudi še danes tako radi uporabljajo. Ta pozdrav je pomenil vse, 
kar je Jezus zaslužil s svojim trpljenjem in smrtjo na križu.
Smisel, ki ga velikonočna skrivnost daje našemu življenju, je povzet v stavku, ki ga je 
zapisal apostol Pavel: »Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi živeli. Če z njim vztrajamo, 
bomo z njim tudi zakraljevali« (2 Tim 2,11-12).
Želim vam doživete in lepe velikonočne praznike, naj vstali Gospod utrdi in pomnoži 
našo vero in naj naša srca napolni z veseljem in upanjem!

župnik Gregor
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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.

Kristusovega  vstajenja  in  našega  odrešenja.  Po  zadnjem  staro-
zaveznem  berilu  bomo  slovesno  zapeli  SLAVO  in  med  slavo  
se  bodo  zopet slovesno  oglasili  vsi  zvonovi.  Naznanili bodo veli-
konočno praznovanje. Nato sledi ALELUJA, ki je nismo slišali od  za-
četka  postnega  časa.  Bogoslužje  se bo nadaljevalo z obnovitvijo 
krstnih obljub, nato bo slovesna velikonočna sveta maša.

Velikonočno  praznovanje,  bomo  začeli  z  vstajenjsko  slo-
vesnostjo,  ob  7.30. Najprej bo obred vstajenja pri božjem  grobu.  
Če  bo  vreme  primerno,  bo  sledila  velikonočna  procesija.  Po-
tekala  bo po običajni poti in bo nato slovesna velikonočna sveta 
maša. Vsi odgovorni pripravite vse potrebno za procesijo, da bo 
dostojno potekala. Nedostojno obnašanje, klepetanje in improvi-
zacija vseh vrst, je nedopusna, zato naj se vsak po svojih najboljših 
močeh potrudi pri sodelovanju, vsaj ob velikonočnem praznovanju.
Druga sveta maša bo ob 10.30. Pri obeh, bo ofer za potrebe župnij-
ske cerkve. Bog povrni za vaše darove!

VERSKA STATISTIKA ŽUPNIJE UNEC V LETU 2018 :

KRSTI: V letu 2018,  so bili v naši župniji krščeni  3 otroci (leto prej 6). 
Vsi trije krščeni otroci otroci so bili iz  krščanskega zakona. Od teh je 
2 dečka  in 1 deklica. 
POROKE: V letu 2018, je bila v naši župniji  1 cerkvena  poroka, leto 
poprej prav tako 1.
KRŠČANSKI POGREBI:  V letu 2018, je bilo 8 cerkvenih pogrebov (leto 
poprej pa 6); vse umrle so bile ženske:  najstarejša ženska je bila 
stara 96 let, najmlajša pa 28 let.
Med umrlimi je bilo  5 neprevidenih, 2 prevideni, 1 pa je redno pre-
jemalo zakramente, ob prvih petkih na domu.

Prvemu sv. obhajilu je  v letu 2018 pristopilo 11 prvoobhajanci iz 
tretjega in četrtega razreda.

K zakramentu svete birme je pristopilo 8. veroukarjev iz osmega in 
devetega razreda.

VERSKI TISK: Lani smo imeli preko župnije naročen 5 izvod Družine, 
po pošti pa prejema Družino 19 faranov. Ostale verske revije so na-
ročene v majhnem številu izvodov oz. niso. Kar nekaj jih tudi ostaja 
na policah. Ob teh podatkih se lahko vprašamo, koliko smo versko 
ozaveščeni in izobraženi in končno tudi povezani s krajevno in ve-
soljno Cerkvijo.
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DOGODKI PRED NAMI

Na  tiho  nedeljo,  7.  aprila,  bodo  na  voljo oljčne vejice, ki jih 
vsako leto pripravijo  župnije  iz  slovenske  Istre.  Vejice  so  brez-
plačne,  je  pa  lepo,  če  darujete  prostovoljni  dar (vsaj 2 evra). 
Darovi  so  namenjeni  za obnovo cerkva v slovenski Istri.

CVETNA NEDELJA (14.4.)
Na  cvetno  nedeljo  se  spominjamo  Jezusovega  
slovesnega  vhoda  v  Jeruzalem.  Ob  tej  priložnosti  
ga  je  ljudstvo  navdušeno   pozdravljalo   in   vzklika-
lo:   »Hozana,  pozdravljen,  Sin  Davidov,  hozana«! 
Tudi mi se bomo zbrali ta dan, ob začetku velikega 

tedna, ko bomo obhajali največje  skrivnosti  naše  vere  in  naše-
ga  odrešenja. Pri maši bomo blagoslovili oljčne vejice,  butarice  
in  drugo  zelenje. Ob 8.15, se bomo zbrali  na  župnijskem  dvo-
rišču,  kjer  bo  blagoslov zelenja. Pri mašah na cvetno nedeljo, 
bomo prisluhnili pasijonu, ki nam predstavi Kristusovo trpljenje od 
Pilata do Kalvarije. Lepo  vabljeni  prvi  dan  velikega  tedna k 
slovesnemu bogoslužju. Ta dan bo tudi spovedovanje od 7.45.

VELIKI ČETRTEK (18.4.)
Veliki četrtek je še posebej duhovniški dan, saj je 
Jezus na ta dan ustanovil  zakrament  svetega  
mašniškega  posvečenja. Duhovniki  se  bomo  
zbrali  ob   svojem   nadškofu   v   ljubljanski   stolni-
ci  in  bomo  skupaj  praznovali  krizmeno mašo ob 
9. uri. K tej maši ste  lepo  povabljeni  tudi  verniki  
iz  vse nadškofije. Pri maši bomo obnovili duhovni-

ške obljube, ki smo jih izrekli pri mašniškem  posvečenju.  Nadškof  
pa  bo  blagoslovil  bolniško  in  krstno  olje,  ki  ga  uporabljamo  
potem  na  župnijah  pri  podeljevanju  zakramenta  bolniške-
ga  maziljenja in svetega krsta, ter posvetil sveto  krizmo,  ki  se  
uporablja  pri  zakramentu svetega krsta in svete birme. Večerno  
praznovanje  bomo  začeli ob 19. uri, s slovesno mašo velikega 
četrtka in spomina Jezusove zadnje večerje,  pri  kateri  je  po-
stavil  zakrament  svete  evharistije.  »To  delajte  v  moj  spomin«,  
je  takrat  naročil  Jezus  svojim apostolom. To njegovo naročilo še 
danes izpolnjujemo pri vsaki sveti maši. Zahvalili se bomo za dar 
svete maše in duhovništva. Med mašo bo tudi obred umivanja 
nog. Po maši bomo Jezusa v Najsvetejšem  zakramentu  odnesli  
v  ječo  kot  spomin, da so Jezusa v vrtu Getsemani  prijeli  in  ga  
vrgli  v  ječo.  Po  končanem  obredu  bo  še  molitev  z  Jezusom  v  
spomin  njegovih  težkih  trenutkov  zemeljskega življenja, h kateri 
ste lepo povabljeni.

VELIKI PETEK (19.4.)

Veliki  petek  je  dan  žalovanja.  Ta  dan  je  tudi  
strogi  post.  Spominjali  se  bomo  Jezusove smrti 
na križu. Po poročilih iz evangelijev, je Jezus umrl 

okrog tretje ure popoldne. Zavedajmo  se,  da  se  je  ta  dogodek  
zgodil  za  nas  in  naše  odrešenje,  da  bi  mi  lahko  prišli  v  nebe-
sa.  Jezus  se  je  prostovoljno  prepustil  krivični  smrti  iz  ljubezni  do 
vsakega človeka. Ob 15. uri, uri  Jezusove smrti na križu, bomo v 
cerkvi molili križev pot. Ob 19. uri bodo obredi velikega petka, ki so 
najstarodavnejša liturgija Cerkve. Veliki petek je edini dan v letu, 
ko se ne obhaja sveta maša, ker je Jezus mrtev. Obred velikega 
petka je sestavljen iz treh delov:  začne  se  s  počastitvijo  Jezusove  
smrti,  ko  duhovnik  leže  na  tla  in  v  sveti  zbranosti skupaj z verniki 
premišljuje njegovo  smrt  in  se  zahvaljuje  v  imenu  vseh  vernikov  
za  milost  odrešenja  in  ljubezni  do nas. Sledi branje Božje besede, 
pasijona po Janezu, češčenje križa, na katerem je zveličanje sveta 
viselo, obhajilo in Jezusov simbolični  pokop  v  božji  grob,  ko  Jezu-
sa  v Najsvetejšem zakramentu, ogrnjenega s tančico, odnesemo v 
grob. Po končanem obredu sledi molitev pri božjem grobu h kateri 
ste lepo povabljeni.

VELIKA SOBOTA (20.4.)
Velika sobota je dan, ko se spominjamo Je-
zusovega počitka v grobu. Ob  7h  bo  bla-
goslov  velikonočnega  ognja na Uncu, ob 

7.30 pa v Ivanjem selu. Od letos naprej, ne bodo več ministranti 
raznašali ognja, ampak boste farani prišli k blagoslovu in ga sami 
vzeli na svoje domove. Takrat boste lahko tudi darovali ob blago-
slovu.

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, kar je bistvo velike sobote, ne le pirhi in šunka!
Velikonočna  vigilija  bo  na  veliko  soboto  ob  20.  uri,  ko  se  že  
nekoliko  stemni.  To  je  najslavnejše  bogoslužje  celotnega  cer-
kvenega  leta,  saj  v  živo  doživljamo  prehod  iz  smrti  v  življenje  
našega  Gospoda  Jezusa  Kristusa.  Bil  je    mučen, križan, umrl in 
vstal od smrti. Velikonočna  vigilija  se  začne  v  popolni  temi,  ko  
zunaj  pred  cerkvijo  blagoslovimo  novi  ogenj,  s  katerim  prižge-
mo   velikonočno   svečo.   Predstavlja   vstalega   Kristusa   in   jo   
prinesemo   v   temno  cerkev,  ki  s  svojim  plamenom  osvetli  našo  
Božjo  hišo.  Potem  bomo  prisluhnili  Božji  besedi,  ki  nam  bo  zelo  
nazorno  spregovorila  o  zgodovini  odrešenja  in  o  pričakovanju  

MISEL ZA ŽIVLJENJE

SIMON IZ CIRENE

Gospod, danes sem 
razumel, da na svojem 

križevem potu ne morem 
čakati samo na Cirenejca, 

ki je v službi. 
Tudi jaz moramo postati 

nekomu Cirenejec in 
stopiti iz mreže svojih 

težav. Tudi če je moj križ 
še tako težak, moram 

opaziti nekoga, ki je meni 
podoben in ne zmore več.
Ko si naložim težo drugih 
križev, opazim, da je moj 
postal lažji. To je čudež, 

ki je nastal z izmen-
javo križev. Ko mi plahni 
upanje, moram prebuditi 
upanje v nekom drugem. 
Ko moj plamenček ugaša, 

moram priskočiti in 
pomagati, da drugemu ne 

ugasne.

(Alessandro Pronzato)

SVETNIK MESECA
16. april

BENEDIKT JOŽEF 
LABRE

Ob imenu tega »posebne-
ža« v zboru svetnikov je 
zapisano »svetniški be-
rač«. Rodil se je leta 1748 
kot najstarejši od petnaj-
stih otrok vernim staršem, 
ki so srčno želeli, da bi vsaj 
eden od njih postal duhov-
nik. Največ upov so stavili 
v Benedikta. Ta je zaprosil 
za sprejem v razne stroge 
samostane, pa so ga iz ra-
znih razlogov zavrnili ali 
pa se je sam umaknil. No-
tranji mir je dosegel, ko se 
je v popolni zavesti in z ja-
snim namenom odločil, da 
bo živel kot romar in be-
rač. Odtlej je nepretrgoma 
romal po evropskih cestah 
kot romar od svetišča do 
svetišča. Odklonil je vsako 
možnost, da bi se kje nase-
lil, hrane je sprejel le toli-
ko, da ni umrl od lakote. 
Kakor je bil videti na zunaj 
usmiljenja vreden in zapu-
ščen, je bilo na njem nekaj 
nadnaravno lepega. Tako 
življenje ga je izčrpalo in 
na sredi velikega tedna 
leta 1783 je umrl v Rimu. 
Papež Leon XIII. ga je leta 
1881 razglasil za svetnika. 
Sv. Benedikt Jožef Labre je 
poznan kot zavetnik bera-
čev, brezdomcev, klatežev, 
pa tudi samskih in neporo-
čenih, zavetnik romarjev, 
popotnikov ter duševno 
bolnih. 
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