
 

Datum d godovi 
 

ura             namen 
4. 4. P Izidor, škof 18  po namenu 
5. 4. T Vinko Ferer 18 Franc Zoran, obl. in stari st. 
6. 4. S Irenej, škof 

  

19 Vida Grabnar, 7. dan  
7. 4. 

 

Č Aleksander 18 Angela Cesar 
8. 4. P Julijana, red. 18  Milan Fabiani 
9. 4. S Valtruda, red. 

 

18 st. in vsi + Kužnik (Podlisec 4) 
 

10. 4. 

 

N 
 

Nedelja  -    
cvetna 

        

                                  

             8           
10 

 

za žive in rajne farane 
Jože Rozman in Amalija Prpar 
 

11. 4. P Stanislav, škof 18 Tilka Može 
12. 4. T Julij, papež 18 Franc Zupančič, obl. in st. (Železno) 
13. 4. S Martin I., papež 18 

 

Selce: Franc Glavan, Ivanka Špec, obl. 
14. 4. Č Veliki četrtek 18 Rozalija Glavan, obl. 
15. 4. P Veliki petek 

 

18    
 

     

obredi  
16. 4. S Velika sobota 18 Jernej Pekolj, obl. (Vrbovec) 
 

17. 4.  

 

N 

 

Nedelja  -    
VELIKA NOČ 

 

         7 

10 
za žive in rajne farane 
Ana in France Legan in Urigljevi 
 

18. 4. P Sabina, red.   8 Ivan Slak in stari st. (Gor. vas) 
19. 4. T Leon IX., papež 18 ni maše 
20. 4. S Teo, misijonar 

 

18 Selce: st. in sin Požeš 

21. 4. Č Konrad, red. 
  

18 Franc Koželj, obl. 
22. 4. P Leonid, muč. 

  

18 Anica Novak (Ljubljana) 
23. 4. S Sv. JURIJ 

Celodnevno č. 

 

  8 
18 

v čast sv. Reš. Telesu 
Marija Škufca, obl. in Stanislav 

 

24. 4. 
 

N 

 

Nedelja  -    
bož. usmiljenja 
 

          

         8 

10 

 

za žive in rajne farane (žeg.) 
Anica Škraba in + Makše 
 
 

 

Delavniške sv. maše so zasedene do srede junija. Nedeljske do konca julija. 
 

Žup. Dobrnič 7, 8211 Dobrnič.  Tel.: 07/346-50-83. E-pošta: milos.kosir@rkc.si  

Splet: zupnija-dobrnic.rkc.si                 TRR Župnije: SI56 0297 1009 2113 838  

Odg.: Miloš Košir (041/693-443)                                                           Tisk: Salve   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. maše od 4. 4.  do 24. 4. 2022 

 

 

 

 

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA 

VELIKO NOČ 2022 

 

Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo  
Vstajenje naše upanje«! Cerkveni učitelj je s  
to trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti  
na poti vere v večno življenje in da ne bi ob  
spoprijemanju s trpljenjem, zlom in dejstvom  
smrti izgubili poguma in obupali.  
Vprašanje upanja je še posebej na mestu v letošnjem času priprave 
na veliko noč, ki je zaznamovan z zlom vojne v Ukrajini in z vsemi 
posledicami, ki jih vojna prinaša za njene državljane, za Evropo in 
za ves svet.      Vera v vstajenje in večno življenje, ki jo krepi 
velikonočno upanje, temelji na zgodovinskem dejstvu Kristusovega 
trpljenja in vstajenja od mrtvih. Gotovost, da bomo deležni 
neminljivega življenja, ne izhaja iz človeškega dognanja, temveč iz 
Božje obljube. Smrt nima zadnje besede! To oznanilo je bistvo 
evangeljskega sporočila in temelj verovanja. Kakor je bil obujen 
Gospod Jezus, bomo obujeni tudi mi. Sveti Pavel opozori na 
nevarnost dvoma o tej resničnosti in poudari: »Če pa Kristus ni bil 
obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera.« In 
doda: »Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od 
vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni«.    Velikonočno jutro je 
glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek novega stanja. 
Jezus je vstal, da bi sam živel v nas in da bi v njem, to je z njegovo 
močjo in milostjo, bili že na tem svetu deležni Božjega življenja 
tudi mi. Slednje se bo v polnosti udejanjilo v večnosti. …  
 

Ob zori velikonočnega jutra sta Peter in Janez našla grob prazen. 

Magdalena in druge žene so srečale vstalega Jezusa; ob lomljenju kruha 

 3. 4. 2022 – št. 5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:milos.kosir@rkc.si


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANJE ljubljanske in novo-
meške škofije ob 500-letnici 
smrti Jurija Slatkonje (NM prošta 
in prvega dunajskega škofa ter 
dobrniškega kaplana!) na 

DUNAJ od 25. do 27. aprila. 
 

Sporočilo Kraljice miru po 
vidkinji Mariji Pavlović-Lunetti 
25. 3. 2022 – Međugorje 
 

«Dragi otroci! Slišim vaše 

vzdihovanje in molitve za mir. 

Satan se bori že leta za vojno. 

Zato me je Bog poslal med vas, 

da bi vas vodila po poti svetosti, 

ker je človeštvo na razpotju. 

Kličem vas, vrnite se k Bogu in 

Božjim zapovedim, da bi vam 

bilo dobro na zemlji in da bi izšli 

iz te krize, v katero ste zašli, ker 

ne poslušate Boga, ki vas ljubi in 

vas želi rešiti in povesti v novo 

življenje. Hvala vam, ker ste se 

odzvali mojemu klicu. »  
 
 

Za čiščenje in krašenje žup. cerkve so v soboto ali že v 
petek popoldne na vrsti:  9. 4.: Artmanja vas in Reva.  
13. 4.: sreda pred velik. prazniki.: Dobrava.  
22. 4.: petek pred celod. češčenjem ob godu sv. Jurija: Zagorica 
in Lisec.   28. 4.: starši birmancev!  
Za nošnjo bander za velik. procesijo na vrsti Vrbovec in Korita. 

Izvajanje verskih obredov je dovoljeno brez izpolnjevanja pogoja 
PCT. Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.  
Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva oz. prostorov.   
Obvezno razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov. 

OZNANILA!  (1x v tednu po več. maši molitv. ura za mir!)  
 

 

3. 4.: 5. postna, tiha nedelja. Na voljo so oljčne vejice. Molitev 
križevega pota v Preski ob 14. uri! OŠ verouka ni od 14. 4. do 24. 4. 
 
 

8. 4.: srečanje birmanskih botrov v žup. cerkvi na Krki v petek ob 
19.30. Predavatelj spec. pedagog g. Marko Juhant. 
 

10. 4.: cvetna nedelja. Blagoslov oljk in zelenja pri obeh sv. mašah. 
Branje Kristusovega pasijona. Sv. krst ob 11.30. Ob 17. uri 
spovedovanje odraslih v žup. cerkvi. Spovedujeta dva spovednika. 
 

11. 4.: veliki poned. Postavljanje božjega groba ob 8. uri! 
 

14. 4.: veliki četrtek. Spomin zadnje večerje. Udel. se tudi prvoobh. 
 

15. 4.: veliki petek. Obredi. Udeležijo se tudi birmanci 9. r. 
 

16. 4.: velika sobota. Blagoslov ognja in vode ob 7. uri.  
Češčenje Jezusa v bož. grobu od 10. do 17. ure.  
Blagoslov velik. jedil ob 10., 11., 14., 15., in 16. uri.  
Velik. vigilija. S seboj imejte sveče. Udeležijo se tudi birmanci 8. r. 
 

17. 4.: VELIKA NOČ. Vstajenjska procesija ob 7.00. Pri obeh mašah 
ofer za pokritje str. ureditve požarne varnosti žup. cerkve. 
 

22. 4.: začetek birmanske devetdnevnice pri več. mašah! 
 

23. 4.: dan celodnevnega češčenje SRT ob godu sv. Jurija. Glej 
razpored na drugi strani.  
 

24. 4.: 2. velikonočna, bela nedelja, nedelja božjega usmiljenja.                 
Molitvena binkoštna dvorana ob 14.30 uri.                                                           
 

 
 

 

Škofje so na 30. seji Stalnega 
sveta SŠK, ki je bila 18. oktobra 
2021 sklenili, da bo na tiho 
nedeljo, 3. aprila 2022, potekal 
dan molitve in sprave za žrtve 
spolnih zlorab v Cerkvi in družbi v 
Sloveniji.                                  
Nebeški Oče, ki ljubiš in skrbiš za 
vse svoje otroke, še posebej za 
najmanjše in najbolj ranljive, 
Tebi izročamo življenja številnih 
otrok in ranljivih odraslih, ki so bili 
spolno zlorabljeni in katerih 
zaupanje in nedolžnost sta bili 
uničeni. 
Pomagaj nam slišati njihove krike 
bolečine in prevzeti odgovornost 
za toliko zlomljenih življenj.  
Molimo, da bi v svojih skupnostih 
in družinah našli razumevanje in 
podporo, da bi se s pomočjo Tvoje 
milosti zacelile njihove rane in da 
bi znova našli mir.  
To Te prosimo po našem Gospodu 
Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki 
nam je bil enak v vsem, razen v 
grehu, in s Teboj v občestvu Sv. 
Duha, ki živiš in kraljuješ vekomaj. 

 

Čelodnevno češčenje 
Jezusa v SRT v soboto, 
23. 4. na god. sv. Jurija: 
 

Razpored: ob 8. sv. maša! 
9-10: Selce, Krušni Vrh, 
Kozjek, Knežja vas in Luža. 
10-11: Rdeči Kal, Šmaver, 
Svetinje, Gor. in Dolenji Vrh. 
11-12: Šahovec,Lokve, 
Roženpelj, Dol. In Gorenje 
Kamenje. 
15-16: Artmanja vas, Reva, 
Preska, Železno, Stranje,  
Vapča vas in Gorenja vas. 
16-17: Podlisec, Vrbovec in 
Dobrava. 
17-18: Zagorica, Dobrnič, 
Korita.  
Ob 18. uri sklep s sv. mašo in 
litanijami. – VABLJENI!  
Vodi dekan in kanonik g. 
Franc Vidmar. 
 

 

Krsti: 
3. Vine Novak, Dobrnič 
 

 
Oddane maše: 1x zahvala 
Judu Tadeju; 1x tete Rajer in 
Stane Pekolj; 1x za zdravje. 
 


