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- Veliki četrtek, 9. april 2020 
- Sveta maša se bo obhajala ob 18.00, ker ni Božjega grabo, se bo Najsvetejše shranilo v tabernakelj. K spremljanju 

te sv. maše, še prav posebej vabim prvoobhajance in njihove družine. Namreč med sv. mašo bom predstavil 
letošnje prvoobhajance. 

- Veliki petek, 10. april 2020 
- V župnijski cerkvi bom opravil bogoslužje velikega petka ob 18.00, sam in brez navzočnosti vernikov, v zaprti 

cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez petja in prinašanja križa v procesiji). Pri obredu bom zmolil 
posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje. 

- Velika sobota, 11. april 2020 – blagoslov jedil 
- Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova 

velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.  
- V Šentrupertu bo ob 15.00 blagoslov jedil iz zaprte župnijske cerkve, kar pomeni brez navzočnosti vernikov za 

vso župnijo in za vse podružnice. 
- Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovite jedila.  
- Velika sobota, 11. april 2020 – vigilija, večerni obred 
- V Šentrupertu bom velikonočno vigilijo opravil ob 20.00 v zaprti župnijski cerkvi. Verniki ste povabljeni, da 

spremljate obred s prižganimi svečami v svojih domovih. 
- 12. Zvonovi bodo oznanjali, da je Kristus vstal. Aleluja! 
- Velika noč, 12. april 2020 
- Vstajenjske procesije letos odpadejo.  

Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberete na velikonočnem zajtrku. Zmolite lahko 
predlagano molitve pri velikonočnem zajtrku. 

-  Ob 8.00 bomo zvonili z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika. 
- Velikonočna sv. maša bo ob 10.00 v župnijski cerkvi brez udeležbe vernikov in brez somaševanja. 
- Vse obrede in dogodke lahko spremljate v živo tudi po internetu. Na naši župnijski strani pritisnete na sliko naše 

cerkve. 
- Na Obvestilniku, je pomota pri TRR računu za župnijo. Na koncu računa je potrebno dodati še številko 1. 
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10.00 
//////// 
//////// 

 
15.00 

za farane in dobrotnike  
+ Kovač Veroniko 
+ Bizjak Pepco, ob roj. dnevu in godu ter  
   Bizjak Franca 
Križev pot, litanije in blagoslov z najsvetejšim 

Ponede., 6. april 
Viljem 
 

 
 
 

19.00 
 

//////// 

+ Lukek Janeza in Pepco, Škarja Jožeta in 
   Lisec Marto 
+ Gospodarič Leopolda, obl. in Gospodaričeve 

Torek,  7. april 
Herman 

 
 

19.00 
 

+ Gregorčič Jožeta, obl. 

Sreda, 8. april 
Valetr 

 19.00 
 

+ Gričar Pavlo 

Četrtek,  9. april 
VELIKI 
ČETRTEK 

 
 

18.00 
//////// 

+ Mikec Poldeta, obl. 
+ sorodnike Ramovš 

Petek, 10. april 
VELIKI PETEK 

 
 

18.00 obredi velikega petka  

Sobota, 11. april 
VELIKA 
SOBOTA 

 
 

20.00 + Kurent Marijo iz Škrljevega 

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA 
12. april 

 
 

 

10.00 
//////// 
//////// 
//////// 

za farane in dobrotnike 
+ Breznikarjeve in Berk Antona iz Brega 
+ Kosem Dragota in Markota 
+ iz družine Pirman iz Škrljevega 

 


