
                         

      Kapla            Remšnik          Ožbalt            Brezno 

 

 

 

Ž  U  P  N  I  J  S  K  O    G  L  A  S  I  L  O 
Velika noč 2022 

Vstajenje je tam.. 

Vstajenje je tam, kjer se rodi odpuščanje.  

Vstajenje je tam, kjer vzcveti upanje kljub bolečini.  

Vstajenje je tam, kjer se med ljudmi zgodi tako velika ljubezen,  

da nihče več ne bi mogel izreči: »Ostal sem popolnoma sam.«  

Vstajenje se dogaja tukaj in danes, v tebi in meni, ko zmoreva verjeti v 

dobroto in mir, v spravo in sodelovanje. Na bregu življenja naju čaka 

Vstali. V svojih rokah nama lomi kruh odrešenja, da nahranjena z njim 

stopiva v tretji dan.  (Nataša Ahčin) 

Tudi letošnja Velika noč bo imela poseben vstajenjski pomen, saj 

smo v zadnjih dveh letih doživeli obhajanje velikega tedna bolj v ožjem 

družinskem krogu. Želimo si novega  vstajenjskega upanja in zaupanja. 

Največji praznik nas kliče, da bi vstali od vsega tistega, kar nas hromi, na 

kar smo nezdravo navezani in se odprli novemu življenju. 

Pomen vstajenja doživljamo posebej,  ko v 

naše življenje poseže smrt. Soočiti se moramo z 

navidezno končnostjo in izguba ljubljene osebe nas 

boli. Sredi te minljivosti in  teme pa gori luč 

velikonočne sveče. Ob krsti, žari, sredi vseh grobov 

na pokopališču žari svetloba velikonočne sveče, ki je 

bila prvič prižgana na vigilijo, v velikonočni noči, ko 

kristjani praznujemo zmago življenja nad smrtjo. Kakor je šel Jezus skozi 

smrt v novo življenje in vstajenje, verujemo, da bomo tudi mi poklicani 

skozi smrt v novo življenje. In kot znamenje za to gori velikonočna sveča, 

ki ji zapojemo posebno hvalnico.           

Ne smemo biti osredotočeni samo na težave življenja, ki jih ne 

manjka, ampak gledati Vstalega, v luči katerega vsi napori, odpovedi in  

dobra dela  dobijo pomen  in smisel.  

Blagoslovljeno obhajanje velikonočnih praznikov! 

 

CVETNA NEDELJA - Dan 

navdušenja in krivih priseg. 

Množice so  vzklikale: »Hozana 

Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki 

prihaja v Gospodovem imenu!«  

VELIKI ČETRTEK  - Dan obeda 

in izdaje. »Medtem ko so jedli, je 

vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil..«  Praznujemo začetek evharistije, 

začetek novozaveznega duhovništva in bratskega služenja.  

VELIKI  PETEK - Dan bolečine in zapuščenosti. To ni le spominjanje, 

temveč resnično podoživljanje Gospodovega trpljenja. Ta dan ni 

evharistične daritve, saj se Kristus sam  na oltarju križa daruje Bogu.  

VELIKA SOBOTA - Dan žalosti in tišine. »In Jožef je kupil kos platna, 

Jezusa snel, zavil v platno in ga položil v grob, ki je bil vsekan v skalo«. 

Na ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu in premišljuje njegovo 

trpljenje in smrt.  

VELIKANOČ - Dan zmage in veselja! On pa jim je rekel: »Ne čudite se! 

Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil je obujen. Ni ga tukaj.« (Mr 16,6). 

Kristusova zmaga nad grehom in smrtjo je vir in temelj krščanskega veselja, 

upanja, notranjega miru.  
_______________________________________________________________________ 

Molitev za domovino ob izbiri njenih voditeljev  

Dobri Bog, oče vseh ljudi, v času velike stiske v 

naši domovini in po svetu izbiramo može in žene, 

ki bodo nosili bremena odgovornosti pri delu za 

pravičnost, varnost in mir med nami in v svetu. 

Zahtevno pot bomo zmogli v sodelovanju in z 

močjo tvojega Duha. On nas utrjuje v tvoji ljubezni in skrbi za vse ljudi. 

Naj omehča naša srca, da bomo premagovali prepire in razdore ter 

spoštovali tvojo podobo v vsakem človeku. Jezus, Božji Sin! Ti si se na križu 

daroval za vsakega izmed nas, da nas vse osvobodiš spon in grehov ter 

nam podariš zgled svoje darujoče ljubezni. Podari izvoljenim pogum, moč, 

poštenost in nesebičnost pri delu za blagor domovine. Amen   (slovenski 

škofje) 

 



                         

Karitas – Ljubezen, Sinoda – skupna hoja 

Hoditi skupaj po poti za Gospodom, v dejavni 

ljubezni, v poslušanju drugega, v sprejemanju 

kakršen je, mu dati mesto in prostor pod soncem, 

ga upoštevati in mu odpreti svoje srce in roke za 

objem, ki ga potrebuje. Besedi Karitas in Sinoda 

imata veliko skupnega. Ne moreš deliti ljubezni, 

če je ni v tvojem srcu in ne moreš hoditi skupaj z 

drugimi po poti, če nimaš srca za druge. Če znamo odpreti  oči, vidimo in 

če znamo odpreti ušesa, slišimo šepet Boga, ki je ena sama Ljubezen in  

nas uči delati  dobro.  Naša  odprta srca, odprte dlani in molitev so lahko  

v pomoč trpečim, stiskanim, ranjenim, ubogim, bolnim, ki so  blizu ali  

daleč od nas. Le tako smo lahko luč vsem, ki po naših vzgledih in dejanjih  

iščejo Boga.  Sodelavke župnijske Karitas se vedno z vsem srcem trudimo 

hoditi skupaj za Gospodom in mu zvesto služiti kamor nas je poklical. 

Poslušamo Njegov glas in po svojih močeh nanj odgovorimo z ljubeznijo 

in podaritvijo svojega časa.  Bogu hvala za vse sodelavke, ki še hodimo 

skupaj po poti, za vse, ki zaradi svojih let in bolezni ostajajo povezani z 

nami z molitvijo in Bogu hvala za vse tiste, ki že pri Bogu prosijo za nas. 

(Marija Kašman)  
______________________________________________________________________

Na praznik Marijinega oznanjenja (25.3) je vsa Cerkev opravila dejanje  

POSVETITVE BREZMADEŽNEMU MARIJINEMU SRCU celotnega 

človeštva, posebej z mislijo na Ukrajino in Rusijo:  

O Marija, Božja Mati in naša Mati, v tej uri stiske se 

zatekamo k tebi.  Ti si Mati, ljubiš nas in nas poznaš: 

nič ti ni skrito, kar imamo v srcu. Toda mi smo izgubili 

pot miru. Pozabili smo pouk tragedij preteklega 

stoletja, žrtev milijonov padlih v svetovnih vojnah. 

Prezrli smo zaveze, ki smo jih dali kot Skupnost 

narodov in izdajamo sanje narodov o miru in upanja 

mladih. Z vojno smo razrili vrt Zemlje, z grehom smo 

ranili srce našega Očeta, ki hoče, da smo bratje in sestre. Postali smo 

brezbrižni do vseh in do vsega, razen do sebe. Sram nas je in ti pravimo: 

odpusti nam, Gospod…! Ti, morska zvezda, ne dovoli, da bi potonili v 

viharju vojne.  Ti, Skrinja nove zaveze, navdihuj načrte in pota sprave. Ti, 

»dežela neba«, vrni Božjo slogo v svet.  Pogasi sovraštvo, pomiri 

maščevanje, uči nas odpuščanje. Reši nas vojne, obvaruj svet jedrske 

grožnje.  Kraljica rožnega venca, ponovno vzbudi v nas potrebo po molitvi 

in ljubezni. Kraljica človeške družine, pokaži ljudstvom pot bratstva. Kraljica miru, 
pridobi svetu mir. 
________________________________________________________________ 

»V velikonočnem jutru se znajdem le, če se nisem umaknil pred nočjo 

Kalvarije, pred hrapavimi prehodi te poti. In navsezadnje, kdo pa je rekel, 

da mora biti zame velikonočno jutro brez oblakov? 'Lep dan' lahko napoči 

kljub morebitnim neprilikam. « Alessander Pronzata 
_______________________________________________________________________ 

Ob materinskem dnevu:  Po Marijinem materinstvu je posvečeno 

materinstvo vseh mater sveta. »Žene, vaša poklicanost je, da varujete 

domače ognjišče, da ljubite vire življenja, da imate srce za novi rod! Priče 

ste skrivnosti začetkov življenja. Roteče vas prosimo, da predvsem skrbite, 

da se ohrani človeški rod.« 
_______________________________________________________________________ 

 

Vabila 

➢ 8. april: SPOVEDNI DAN – priložnost za sv. spoved bo tudi v župnijski 

cerkvi  v Radljah od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure. Povabljeni. 

➢ Velikonočno romanje v Medjugorje bo od 19. do 22. aprila 2022.  

➢ Na Remšniku bo na belo nedeljo, 28. 4., ob 10.30 jurjevanje. 

➢ Enodnevno župnijsko romanje bo 2. 7. 2022, in sicer se bomo podali na 

Goričko, kjer bomo obiskali Pertočo, sv. Jurij in Grad. Rezervirajmo si ta dan 

za duhovno poglobitev in skupno druženje.  

➢ Pari vabljeni na tečaj priprave na zakon. Več na: 

https://www.iskreni.net/priprave-na-zakon-2022-na-dlani/  

➢ Več na: https://vecna-voda.si in www.facebook.com/VecnaVoda 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/sl/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html
https://www.iskreni.net/priprave-na-zakon-2022-na-dlani/
https://vecna-voda.si/
http://www.facebook.com/VecnaVoda


                         

Župnija Kapla na Kozjaku 

Lepo ubrano zvonjenje zvonov je ponos vsake župnije  

Projekt nabave nove avtomatike za zvonjenje, novega zvona (v zamenjavo 

z železnim), novih kembljev  in ureditev bitja ure in pritrkovanja se 

nadaljuje. Bog povrni vsem, ki ste že darovali v ta namen. To ste Marija Kure, 

Rajko Tertinek, družina Altenbaher- Helbin, Srečko Verdinek in Otilija 

Glažaž. Ker so stroški visoki, prosimo za botre novemu zvonu oz. za 

darovalce. Računamo tudi na pomoč občine Podvelka, predvsem pa na dar 

sleherne družine v župniji, saj smo župnija vsi ljudje in pesem zvonov nas 

spremlja celo življenje. Posvetitev novega zvona je predvidena na lepo 

nedeljo, 28. 8. 2022, in jo bo vodil g. nadškof Alojzij Cvikl. 
 

»Prijazno božaj nam uho, ter v dušo sezaj nam krepko, ti duh oživljaj, 

povzdiguj, srce nam navdušuj.« Simon Gregorčič o zvonu 

➢ CVETNA nedelja, začetek velikega tedna: ob 10.30 uri blagoslov 

peglov.  

➢ Obisk bolnikov na domu pred prazniki bo na veliki torek, 12. 4.  

➢ VELIKI ČETRTEK, sv. maša ob 20. uri, pri obredu umivanja nog 

sodelujejo rožnovenski bratje. Hvala za pričevanje in molitev. 

➢ VELIKI PETEK: obredi češčenja križa ob 20. uri 

➢ VELIKA SOBOTA: blagoslov ognja ob 6. uri,   

blagoslov velikonočnih jedil v cerkvi ob 10. in ob 12. uri,   

o velikonočna vigilija ob 20. uri. 

➢ VELIKA NOČ: vstajenjska procesija s sv. mašo ob 6.30 in sv. maša 

ob 10.30. 

➢ VELIKONOČNI ponedeljek: sv. maša ob 10.30.  

➢ ŠMARNICE 2022: »Spet kliče nas venčani maj«,  zato se odzovimo 

na klic. Vabljeni, da se udeležimo šmarničnih pobožnosti:  

o 1. 5. 2022 SRŠENOV KRIŽ (na meji z Avstrijo), ob 15. uri 

o 8. 5. 2022 JOZLOVA KAPELA, ob 15. uri 

o 15. 5. 2022 LEŠENKOVA kapela, ob 15. uri 

o 22.5. 2022 ŠRANGERJEVA KAPELA, ob 15. uri 

o 29.5. 2022 KREICVIRTOVA KAPELA, ob 15. uri 

➢ Praznovanje 30. obletnice žup. Karitas Kapla bo na nedeljo dobrega 

pastirja 8. maja ob 10.30 uri, ko bomo v zahvalo Bogu na oltar 

darovali 30 letno dobrodelno in plemenito delo mnogih. Z nami bo 

tajnik nadškofijske Karitas Maribor g. Darko Bračun. Vabljeni. 

Župnija se vsem sodelavcem iskreno zahvaljuje za vso delo v blagor 

duš. 

➢ Duhovna priprava prvobhajancev in njihovih staršev bo 21. 5. 2022. 

Letos bo pristopilo k prvemu sv. obhajilu 9 otrok. Podpirajmo jih z 

molitvijo.  

➢ Na Remšniku bo na belo nedeljo, 28. 4., ob 10.30 jurjevanje; zato bo 

sv. maša na Kapli že ob 9. uri. 

 

Župnija Remšnik 

 

➢ Obisk bolnikov na domu pred veliko nočjo bo na cvetni petek 8. 4.  

➢ CVETNA nedelja: začetek velikega tedna: ob 10.30 uri blagoslov 

peglov.  

➢ VELIKI ČETRTEK: maša na Remšniku ob 19. uri, v Breznu ob 18. 

uri.  

➢ VELIKI PETEK: Obredi velikega petka ob 18. uri v Breznu. 

➢ VELIKA SOBOTA:  

ob 6. uri blagoslov ognja in velikonočnih jedil na Remšniku 

ob 7. uri blagoslov ognja in velikonočnih jedil v Breznu 

ob 9.30 blagoslov velikonočnih jedil v Breznu  

ob 11. uri blagoslov velikonočnih jedil na Remšniku 

ob 15. uri blagoslov velikonočnih jedil v Breznu 

o velikonočna vigilija: ob 19. uri na Remšniku 

➢ VELIKA NOČ: vstajenjska procesija s sv. mašo ob 9. uri na 

Remšniku. 

➢ VELIKONOČNI PONEDELJEK: sv. maša ob 10.30 uri 

➢ Jurjevanje 2022: Vabljeni na župnijski praznik sv. Jurija, 24. aprila, 

ki je hkrati tudi krajevni praznik Remšnika. Slovesno sv. mašo bo ob 

10.30 uri bo vodil prof. dr. Vinko Potočnik, letošnji zlatomašnik. Po 

sv. maši bo promenada, blagoslov konj, pogostitev…  

➢ ŠMARNICE: »Spet kliče nas venčani maj«,  zato se odzovimo na klic 

in vabljeni, da se šmarničnih pobožnosti udeležimo, posebej povabljeni 

otroci, da damo čast Mariji in Jezusu. Šmarnice za otroke bodo ob 

ponedeljkih, sredah in petkih ob 19. uri ter v nedeljo pri sv. maši. 



                         

Župnija Ožbalt ob Dravi 

 

➢ CVETNA nedelja – začetek velikega tedna: ob 8.30 uri blagoslov 

peglov.  

➢ Obisk bolnikov na domu pred prazniki bo na veliki torek, 12. 4.  

➢ VELIKI ČETRTEK, sv. maša ob 18. uri. 

➢ VELIKA SOBOTA: blagoslov ognja ob 7. uri.   

blagoslov velikonočnih jedil v cerkvi ob 14. uri,   

velikonočna vigilija na Kapli ob 20. uri. 

➢ VELIKA NOČ: vstajenjska procesija s sv. mašo ob 8.30 uri 

➢ VELIKONOČNI ponedeljek: sv. maša ob 8.30 uri. 

➢ ŠMARNICE 2022: »Spet kliče nas venčani maj«,  zato se odzovimo 

na klic. Vabljeni, da se udeležimo šmarničnih pobožnosti:  

o 1. 5. 2022 SRŠENOV KRIŽ (na meji z Avstrijo), ob 15. uri 

o 8. 5. 2019 JOZLOVA KAPELA, ob 15. uri 

o 15. 5. 2022 KRIŽ - Felko Jern, Ožbalt ob 17. uri                                         

                          LEŠENKOVA kapela, ob 15. uri 

o 22.5. 2022 ŠRANGERJEVA KAPELA, ob 15. uri 

o 29.52022 KREICVIRTOVA KAPELA, ob 15. uri 
 

Župnija Brezno ob Dravi 

 

➢ Obisk bolnikov na domu pred veliko nočjo bo na cvetni petek 8. 4.  

➢ CVETNA nedelja: začetek velikega tedna: ob 10.30 uri blagoslov 

peglov.  

➢ VELIKI ČETRTEK: maša na Remšniku ob 19. uri, v Breznu ob 18. 

uri.  

➢ VELIKI PETEK: Obredi velikega petka ob 18. uri v Breznu. 

➢ VELIKA SOBOTA:  

ob 6. uri blagoslov ognja in velikonočnih jedil na Remšniku 

ob 7. uri blagoslov ognja in velikonočnih jedil v Breznu 

ob 9.30 blagoslov velikonočnih jedil v Breznu  

ob 11. uri blagoslov velikonočnih jedil na Remšniku 

ob 15. uri blagoslov velikonočnih jedil v Breznu 

o velikonočna vigilija: ob 19. uri na Remšniku 

➢ VELIKA NOČ: vstajenjska procesija s sv. mašo ob 7. uri (po namenu 

železničarjev) 

➢ VELIKONOČNI ponedeljek: sv. maša ob 9.00 uri  
➢ ŠMARNICE: »Spet kliče nas venčani maj«,  zato se odzovimo na klic in 

vabljeni, da se šmarničnih pobožnosti udeležimo. 

➢ Duhovna priprava prvoobhajancev in njihovih staršev bo 7.5. 2022 v 

Breznu  z začetkom ob 17. uri. Letos bo pristopilo k prvemu sv. obhajilu 6 

otrok. Podpirajmo jih z molitvijo. 
_______________________________________________________________________ 

Uganki 

»Res je lepa ta cvetlica,  ne premore v vrtu je gredica,  kdor pa v sebi jo 

goji,  med ljudmi lepo živi.« (potrpežljivost) 

 

»Se razvija mnogo bolje,  če jo podpira kanček volje,  ko se pridružijo še 

želje,  končno te na cilj pripelje. (vztrajnost)     

                                                                                                

_______________________________________________________________________ 
 

Župnijski list oblikoval: Jože Motaln, žpk. 031/583-626, e-mail: joze.motaln@rkc.si 
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