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Hvala vsem, ki ste se po svojih močeh, kljub izrednim razmeram trudili, da je praznično razpoloženje med
nami. Tako za nas duhovnike, kot za vas vernike je to prav gotovo poseben izziv. Z vero, upanjem in z
molitvijo, ter mislijo drug na drugega, nam to uspeva. Z božjo pomočjo in prizadevanjem nas vseh nam bo
uspelo premagati vesoljni potop pandemije. Zato vsem blagoslova in poseben način obhajanja velikonočne
osmine. Vse do Bele nedelje, ki je tudi nedelja Božjega usmiljenja. Svete maše bom daroval z mislijo na
vas ob urah in namenih, kot so napisani v Grobeljskem zvonu.
Možna je le osebna molitev v kapeli ali cerkvi. V naši župniji bo možna osebna molitev (skupaj lahko
pridete le člani istega gospodinjstva – ki živite skupaj), ob upoštevanju vseh navodil za javni zaprti prostor,
stalno navzočnost bodo prevzeli člani ŽPS. V cerkvi (Groblje) od 7. ure do 9. ure in na veliko soboto pri
BOŽJEM GROBU.
Blagoslov ognja na veliko soboto bo že pred napovedano 7. uro z namenom, da se prepreči zbiranje ljudi.
Prižiganje blagoslovljenega ognja bo omogočeno le posamično,
Blagoslov jedi bo po spletu na veliko soboto iz naše župnijske kapele ob 15. uri popoldne. Možen je tudi
blagoslov jedil v družinskem krogu.
Blagoslov velikonočnih jedil
1. Znamenje križa
2. Desetka rožnega venca
3. Božja beseda
Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset
let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove
zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji
očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih
ustih.
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v
puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki
sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za
življenje sveta.
4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas
nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo
telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Godovi:
 ponedeljek: ponedeljek v Velikonočni osmini; goduje sv. Vincencij, Ferrer, duhovnik;
 torek: sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec;
 sreda: sv.Janez Krstnikde la Saiie, duhovnik, redovni ustanovitelj;
 četrtek: sv. Maksim in Timotej, mučenca;
 petek: sv. Maksim, Aleksandrijski, škof;
 sobota: sv. Domen, škof;
 nedelja: 2. velikonočna, bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja; sv. Stanislav, škof, mučenec;
Hvala vsem posameznikom in organizacijam, ki ste mi v teh dneh pisno ali ustno voščili. Če komu nisem
ogovoril, vam ob tej priložnosti želim obilo blagoslova v Velikonočnih praznikih.
Posebej še voščilo upanja vsem bolnim in preizkušenim, naj jim Vstali Jezus vlije novih moči.
Jezus je vstal, premagal je trpljenje in smrt, ALELUJA, vaš župnik Matjaž.

