Leto XVI

Številka 4

April 2020

Čas preizkušnje
Dragi odranski verniki! Ker letos ne moremo skupaj v župnijski
cerkvi Svete Trojice obhajati bogoslužja velikega tedna, pa tudi
praznikov prej in po tem ne, naj vam bo v pomoč besedilo v
nadaljevanju. Maše ob nedeljah in ob drugih dnevih lahko spremljate
po TV, preko radia Ognjišče, preko različnih spletnih povezav. Gotovo
pa je najbolje, da v duhu poromate v domačo župnijsko cerkev, saj
bodo tam potekala vsa bogoslužja. - Lojze Kozar, župnik

Cvetna nedelja
Svete maše v prazni župnijski cerkvi bodo
ob 8. in ob 10. uri. Vabljeni, da se doma
pridružite temu bogoslužju. Pripravite zelenje
in ga postavite na pripravljeno mizo (ob križ
in prižgano svečo).
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. – Amen.
Voditelj: Zbrali smo se v spomin na našega
Gospoda Jezusa, ko je slovesno vstopil v
mesto Jeruzalem, kjer ga je čakalo trpljenje in
smrt. Ljudje so ga pozdravljali in mu mahali
z vejami. Prosimo te, blagoslovi to zelenje, ki naj nas spominja na
tvojo veliko ljubezen do nas. (pokropi zelenje z blagoslovljeno vodo,
vsak vzame eno vejo v roke in jo drži med branjem pasijona)
Bralec: prebere pasijon po Mateju (Mt 26-27)
Zmolimo vero:
Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in
zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda Jezusa

Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je rojen pred vsemi veki in
je Bog od Boga, Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, ne
ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. Ki je
zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas pod Poncijem Pilatom, je trpel in bil v grob
položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. In je
šel v nebesa, sedi na Očetovi desnici. In bo spet prišel v slavi sodit
žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.
Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja. Ki izhaja iz Očeta
in Sina. Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo. Ki je govoril po
prerokih. In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam
en krst v odpuščanje grehov. In pričakujem vstajenja mrtvih in
življenja v prihodnjem veku. Amen.
Voditelj: Naš Zveličar, ti si iz ljubezni do nas trpel in umrl, in tretji
dan vstal od mrtvih, zato ga z zaupanjem prosimo:
Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19:
Vsi: Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s
križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje
zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim
delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in
vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo
mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.
Voditelj: Božji služabnik Alojzij Kozar je prestal mnoge težke
preizkušnje. Zaupal je v Boga, zato je vztrajal in delal dobro. Naj
tudi nam izprosi Božjo pomoč. Zato molimo za njegovo beatifikacijo:
Vsi: Sveti troedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, hvala ti za duhovnika
Alojzija Kozarja, ki je z vso svojo ljubeznijo gradil tvoje svetišče in
vodil ljudi k tebi. S pisano in govorjeno besedo, s svojo pokončno
držo je v ljudeh krepil neuničljivo upanje, poživljal vero in vnemal
ljubezen. Zaupno je častil Marijo, ki je Vnebovzeta. Naj pred vesoljno
Cerkvijo doseže čast oltarja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sledi duhovno obhajilo za tiste, ki so že prejeli prvo sveto obhajilo.
Besedilo je pripravil nadškof dr. Marjan Turnšek.
Voditelj: Jezus, verjamem, da si navzoč v
Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti
za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s
svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor
vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo
dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno,
Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim
Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala
za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s
Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak
mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

Veliki četrtek, 9. april
Veliki četrtek je spomin Jezusove zadnje
večerje in postavitve zakramenta svetega
Rešnjega Telesa in Krvi. Večerna sveta
maša bo ob 18. uri v cerkvi brez udeležbe
vernikov. Vi pa vabljeni, da doma molite
npr. rožni venec za duhovne poklice.

Veliki petek, 10. april
Obred velikega petka bo v cerkvi brez udeležbe
vernikov ob 15.00, torej ob uri Jezusove smrti.
Vabljeni, da se obhajanju svetega bogoslužja
pridružite in zmolite žalostni del rožnega venca
ali križev pot ali preberete pasijon po Janezu (Jn
18-19). Na mizo postavite križ, prižgite svečo.

Velika sobota, 11. april
V cerkvi ne bo postavljenega božjega groba, tudi češčenja ne
bo. Ob 17. uri bo v prazni cerkvi blagoslov velikonočnih jedil. V
nadaljevanju je zapisano, kako lahko sodelujete, da bodo tudi vaša
jedila blagoslovljena. Isto besedilo bo bral in iste molitve istočasno
molil duhovnik v cerkvi.
Jedi pripravite kakor običajno.
Ob uri, ko bo v cerkvi blagoslov (ob
17.00), se naj družina zbere za mizo.
Jedi postavite na mizo, dodajte križ in
prižgite svečo.
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. – Amen.
Voditelj: Zbrali smo se k blagoslovu velikonočnih jedil. Prosimo
Boga, naj blagoslovi jedila, ki smo jih pripravili, naj v naš dom
prinesejo mir in veselje, vero in upanje ter hvaležnost do Boga in
bližnjega.
Bralec: Iz svetega evangelija po Janezu.
Tedaj je Jezus rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje,
ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v
puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti,
ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če
kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz,
je moje meso za življenje sveta.«
Voditelj prebere nagovor:
Pripravili smo velikonočna jedila, ki nas spominjajo na Jezusa.
Meso nas spomni, da je Jezus postal velikonočno Jagnje. Izraelci
so ob izhodu iz Egipta zaklali in jedli jagnje in to potem ponavljali
vsako leto. Zdaj pa je Jezus tisto Jagnje, ki je umrlo, da bi mi živeli.
Kruh nam govori, da je Jezus vedno naša hrana. Saj je pri zadnji
večerji kruh spremenil v svoje telo in povedal: Vzemite in jejte, to je
moje telo. V svetem obhajilu uživamo Jezusovo telo, najdragocenejši
kruh.
Hren nam govori o Jezusovem trpljenju. Spominja na žeblje, ki so
prebodli Jezusove noge in roke.
Rdeče pobarvana jajca nas spominjajo na kaplje krvi, ki jih je
Jezus prelil za nas. Jajca pa nas tudi spominjajo na Jezusovo
vstajenje. Kakor lahko iz jajca prikljuva novo življenje, ko se izvali

piščanček, tako je tudi Jezus z lastno močjo zdrobil lupine groba in
vstal od mrtvih.
Vsa ta jedila nas torej spominjajo, da je Jezus nas Zveličar, saj
je dal življenje za nas, še zdaj nam v svetem obhajilu daje hrano,
zagotavlja nam večno življenje, saj je on prvi vstal od mrtvih.
Voditelj: Počastimo Jezusa z molitvijo desetke rožnega venca – ki
je za nas križan bil
Molivec: Očenaš … Zdrava Marija 10 x … Slava Očetu …
Voditelj: Prisluhnimo molitvam, kakor jih ta trenutek v cerkvi moli
duhovnik.
Molitev za blagoslov kruha: Nebeški Oče, ko slavimo smrt in
vstajenje tvojega Sina, te prosimo, blagoslovi ta velikonočni kruh, ki je
sad tvoje dobrote in našega dela. Naj ga zauživamo polni hvaležnosti,
v svetem obhajilu pa s spoštovanjem prejemamo Kristusa, ki s teboj
živi in kraljuje vekomaj. – Vsi: Amen.
Molitev za blagoslov mesa: O Bog, po svojem služabniku Mojzesu
si pri reševanju svojega ljudstva iz Egipta ukazal jesti jagnje kot
podobo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Blagoslovi to meso, ki ga
želimo, tvoji služabniki, uživati v tvojo hvalo, po vstajenju našega
Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. – Vsi:
Amen.
Molitev za blagoslov pirhov: Vsemogočni Bog, prosimo te, blagoslovi
te pirhe. Naj bodo zdrava jed tvojim vernikom, ki jih bodo uživali in
se ti zahvaljevali zaradi vstajenja našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. – Vsi: Amen.
Molitev za blagoslov hrena: Blagoslovi, o Bog, ta hren. Ko bomo
okusili njegovo ostrino, naj se spomnimo, da je Kristusovo trpljenje
cena našega odrešenja. Po Kristusu našem Gospodu. – Vsi: Amen.
Voditelj: Tudi te velikonočne jedi, ki smo jih pripravili in postavili
na našo mizo, je blagoslovil duhovnik v imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha. (vsi se pokrižajo)
Blagoslovljene jedi zaužijemo na veliko noč
ob običajnem času, ko najprej zmolimo Očenaš,
Zdrava Marija, Slava Očetu ali drugo, običajno
molitev.

Velikonočna vigilija bo v prazni cerkvi zvečer
ob 19. uri. Istočasno naj poteka bogoslužje doma.
Preberite odlomek Svetega pisma (1 Mz 1 ali po svoji
izbiri) in obnovite krstne obljube. Vsak drži v roki
gorečo svečo in odgovarja.
Bralec: Z velikonočno skrivnostjo smo bili po
krstu pokopani s Kristusom v smrt, da bi z njim
živeli Božje življenje. Obnovimo danes obljube
svetega krsta, s katerimi smo se nekoč odpovedali
hudemu duhu in njegovim delom in obljubili, da
bomo Bogu služili v sveti katoliški Cerkvi. Zato vas
vprašam:
B: Se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božjih otrok?
Vsi: Se odpovem.
B: Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh?
Vsi: Se odpovem.
B: Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha?
Vsi: Se odpovem.
B: Verujete v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje?
Vsi: Verujem.
B: Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega
Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil v grob
položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi?
Vsi: Verujem.
B: Verujete v Svetega Duha, v sveto katoliško Cerkev, občestvo
svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje?
Vsi: Verujem.
B: Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, nas je
prerodil iz vode in Svetega Duha in nam podelil odpuščanje grehov.
Naj nas varuje s svojo milostjo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu,
za večno življenje.
Vsi: Amen.
Zmolite desetko rožnega venca: ki je od mrtvih vstal

ALELUJA

Velikonočni zajtrk
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. – Amen.
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas
velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli
po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični
skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Vsi: Oče naš …

Velika noč, 12. april
Svete maše bodo v prazni cerkvi ob
8. in 10. uri. Procesije ne bo. Ob uri,
ko je v cerkvi sveta maša, se družina
zbere k skupni molitvi.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha. – Amen.
Voditelj: Zbrali smo se v spomin na našega Gospoda Jezusa, ki je
vstal od mrtvih. Prisluhnimo veselemu oznanilu.
Bralec: prebere evangelij (Jn 20,1-9)
Bralec prebere kratko pridigo oz. velikonočno voščilo:
Tema je zagrnila Jeruzalem na veliki petek, ko je Jezus umrl. Tema
je zagrnila naš kraj, naše domove, našo domovino, ko nas je zajela
epidemija. Tema v srcih apostolov je trajala do velikonočnega jutra,
ko je Jezus vstal od mrtvih. Danes tudi mi praznujemo veliko noč,
praznik Jezusovega vstajenja. Morda še ne vidimo luči. Morda celo
zapuščamo Jeruzalem, kakor dva učenca, ki sta se vračala domov
v Emavs. Morda smo podobni apostolom, ki ženam niso verjeli, da
Jezus živi. Morda pravimo kakor Tomaž: Dokler ne bom videl, ne
bom veroval. A Jezus je vseeno med nami, tudi če ga ne vidimo, če
ga ne sprejemamo, če zaradi žalosti ali obupa od njega odhajamo.
Jezus je na veliko noč stopil med prestrašene učence in jim rekel:
»Mir vam bodi!« Danes Jezus prihaja med nas, stopa v našo prazno
cerkev, vstopa v odranske domove in tebi, ki to bereš, tebi, ki to
poslušaš, pravi: »Mir vam bodi!«
Da, mir. Mir naj bo v tvojem srcu, tisti Jezusov mir, ki je sad
njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Tisti mir, ki je krepil

apostole, da so oznanjali, pričevali
in tudi z mučeništvom potrdili svojo
pripadnost Kristusu. Tisti mir, ki je
krepil odranske vernike v težkih časih
gradnje lesene in zidane cerkve, da je
njihovo upanje dobilo ime: neuničljivo
upanje. Tisti mir, ki ga je v svojem
srcu nosil Božji služabnik Alojzij Kozar
in nam ga zdaj posreduje od Boga, če
zanj prosimo. Ta Kristusov mir naj bo
vedno z vami, naj vas vodi in krepi, da ne bo zmagoval virus, temveč
radostni vzklik: »Aleluja! Kristus vstal je in živi! Aleluja!«
Zmolimo vero: (glej spredaj)
Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19
Molitev za beatifikacijo
Molitev desetke rožnega venca: ki je od mrtvih vstal
Sledi duhovno obhajilo

Zvonovi v naši cerkvi zvonijo ob običajnih urah
(razen od velikega četrtka zvečer do velike sobote
zvečer). Oznanjajo, da se v cerkvi vseeno odvija
bogoslužje, tudi če se ga ne moremo udeležiti.
Spoved v tem času ni mogoča. Držimo se navodila,
ki so ga tudi glede spovedi dali slovenski škofje.
Obvestilo – Kdor ob postnih nedeljah ni dobil po

elektronski pošti predloga za domače bogoslužje in
oznanila, naj to sporoči na naslov: alojzij.kozar@rkc.si

List neuničljivega upanja
Izdala: Župnija Odranci, Trg Lojzeta Kozarja 1, 9233 Odranci
Odgovarja: Lojze Kozar, župnik. Tel: 570 11 81; 031 650 770
http://odranci.zupnija.info/

