
VELIKONOČNA	PRAZNOVANJA	2020	
NAVODILA	ZA	VERNIKE	ŽUPNIJE	MOZIRJE	/	ŠMIHEL	

Skupaj	 s	 slovenskimi	 škofi	 vas	 vabim,	 da	 v	 okviru	 priprave	 na	 velikonočne	 praznike	
spremljate	radijski	misijon		po	Radio	Ognjišče,	ki	bo	potekal	od	29.	marca	do	4.	aprila	2020.	

Od	ponedeljka,	30.	marca	naprej,	bo	vsak	dan	sv.	maša	zvečer	ob	20.00	v	živem	prenosu	iz	
župnijske	cerkve	v	Mozirju	preko	spletne	strani	h"ps://zupnija-mozirje.si	

Slovenija	7	dni	pred	Najsvetejšim:	

7-dnevna	 adoracija	 pred	 Najsvetejšim	 poteka	 od	 ponedeljka,	 30.	 3.	 2020	 od	 21h	 do	
ponedeljka,	6.	4.	2020	do	21h.	

V	 Mozirju	 bo	 župnik	 pred	 Jezusom	 v	 Najsvetejšem	 zakramentu	 molil	 v	 petek,	 3.	 4.	 od	
9.00-10.00	in	v	ponedeljek,	6.	4.	od	19.00-20.00.	Pridružite	se	v	neposrednem	prenosu.	

Sv.	spoved	

Sv.	 spoved	 ob	 karanteni	 ni	 mogoča.	 Vabljeni	 smo	 k	 iskrenem	 kesanju	 in	 osebnemu	
priznanju	grehov	pred	Bogom,	molitvi	kesanja	ter	sklepu,	da	bomo	takoj,	ko	bo	mogoče,	šli	
k	sv.	spovedi.	V	smrtni	nevarnos]	bližnjega	lahko	kontak]rate	duhovnika.	

Vabljeni	k	obredom	velikega	petka,	10.	4.	2020	ob	20h	preko	spleta	v	 župnijsko	cerkev	v	
Mozirju,	kjer	bomo	obudili	kesanje	in	prejeli	duhovno	sv.	spoved.	

Cvetna	nedelja,	5.	april	2020	

Ker	ni	mogoče	skupno	bogoslužje,	ste	vabljeni,	da	spremljate:	

Prenos	sv.	maše	iz	župnijske	cerkve	v	Mozirju	ali	po	TV	SLO	2	ob	10.00.	Ob	začetku	sv.	maše	
iz	župnijske	cerkve	v	Mozirju	bo	blagoslov	butar,	ki	jih	boste	pripravili	doma.	

Doma	pripravite	zelenje	 (snope,	butare),	pripravite	blagoslovljeno	vodo,	če	te	nimate,	pa	
navadno	vodo.		

Blagoslov	zelenja	

V	kolikor	ne	boste	v	tem	času	spremljali	prenosa,	 lahko	opravite	sami	ali	v	družini	tale	
obred:	

Se	pokrižate	in	se	spomnite	blagoslovov	preteklih	let.		

Nekdo	prebere	evangeljski	odlomek	

Iz	svetega	Evangelija	po	Mateju	

Ko	 so	 se	 približali	 Jeruzalemu	 in	 prišli	 do	 Bédage	 ob	 Oljski	 gori,	 je	 Jezus	 poslal	 dva	
učenca	in	jima	rekel:		

»Pojdita	v	vas,	ki	je	pred	vama,	in	takoj	bosta	našla	privezano	oslico	in	oslička	pri	njej.	
Odvežita	 ju	 in	 ju	 pripeljita	 k	 meni.	 Če	 vama	 kdo	 kaj	 poreče,	 recita:	 ›Gospod	 ju	



potrebuje,‹	in	takoj	ju	bo	poslal.«	To	pa	se	je	zgodilo,	da	se	je	izpolnilo,	kar	je	bilo	rečeno	
po	preroku,	ki	pravi:	

	Povejte	sionski	hčeri:	Glej,	tvoj	kralj	prihaja	k	tebi,	 	krotak,	jezdi	na	oslici	in	na	osličku,	
mladiču	vprežne	živali.		

Učenca	 sta	 šla	 in	 storila,	 kakor	 jima	 je	 Jezus	 naročil.	 Pripeljala	 sta	 oslico	 in	 njenega	
mladiča,	položila	nanju	svoja	plašča	in	Jezus	je	sédel	gor.	Zelo	veliko	ljudi	iz	množice	je	
razgrnilo	na	pot	svoje	plašče,	drugi	pa	so	lomili	veje	z	dreves	in	jih	razgrinjali	na	pot.	In	
množice,	ki	so	šle	pred	njim	in	za	njim,	so	vzklikale:		

»Hozána	Davidovemu	sinu!	Blagoslovljen,	ki	prihaja	v	Gospodovem	 imenu!	Hozana	na	
višavah!«		

Ko	je	prišel	v	Jeruzalem,	se	je	vse	mesto	vznemirilo	in	govorilo:	»Kdo	je	to?«	Množice	pa	
so	govorile:	»To	je	prerok,	Jezus	iz	Nazareta	v	Galileji.«		

To	je	Kristusov	Evangelij		

Lahko	izrazimo	kakšno	prošnjo.	

Molitev	Oče	naš….	

Oče	ali	ma]	zmoli:		

Molimo.	

O	 Bog,	 vate	 zaupamo,	 pomnoži	 nam	 vero	 in	 dobrotno	 usliši	 naše	 prošnje.	 Danes	 z	
zelenjem	pozdravljamo	Kristusa	zmagovalca,	naj	ostanemo	vedno	z	njim	združeni,	da	bo	
naše	življenje	polno	dobrih	del.		

Po	Kristusu	našem	Gospodu.	Amen.	

Zelenje,	ki	ste	ga	doma	pripravili,	pokropite	(po	možnos])	z	blagoslovljeno	vodo.	

Sklep.	Naj	nas	varuje	in	blagoslavlja	vsemogočni	Bog	Oče	in	Sin	in	Sve]	Duh.	

V	imenu	Očeta	in	Sina	in	Svetega	Duha.	Amen	

Ob	11.35	vabljeni	k	ogledu	tedenskega	nagovora	nadškofa	Zoreta	na	TV	SLO1.	

Veliki	četrtek,	9.	april	2020	

To	 je	 dan	 Jezusove	 zadnje	 večerje,	 postavitve	 zakramenta	 svete	 maše	 in	 zakramenta	
mašniškega	posvečenja.	

Vabim	vas,	da	se	ob	20.00	pridružite	daritvi	sv.	maše	velikega	četrtka	iz	župnijske	cerkve	v	
Mozirju	za	vas	in	po	vaših	namenih.	Po	sv.	maši	molitvena	ura	pred	Najsvetejšim.	

Ob	18h	lahko	spremljate	bogoslužje	po	radio	Ognjišče	ali	TV,	 	molite	rožni	venec	s	prošnjo	
za	 duhovne	 poklice.	 Priporočamo	 tudi	 branje	 Janezovega	 evangelija	 o	 zadnji	 večerji	 ali	
dogodkih	po	njej	(Jn	13-18).		



Veliki	petek,	10.	april	2020	

Obredi	 velikega	 petka	 se	 bodo	 obhajali	 ob	 20.00,	 v	 živo	 lahko	 spremljate	 prenos	 iz	
župnijske	 cerkve	 v	 Mozirju.	 Bral	 se	 bo	 pasijon,	 obudili	 pa	 bomo	 tudi	 kesanje	 in	 prejeli	
duhovno	sv.	spoved.	

Vabim	vas,	 da	 zmolite	 žalostni	 del	 rožnega	 venca	oziroma	 križev	 pot	 ob	 15.00	 (na	Radiu	
Ognjišče).	Prav	tako	vabljeni,	da	spremljate	križev	pot	papeža	Frančiška	(TV	SLO	1	zvečer)	
ali	sami	zmolite	križev	pot.	

Velika	sobota,	11.	april	2020	

Škoqe	 vabijo	 vse	 vernike,	 da	 pripravite	 velikonočna	 jedila	 in	 se	 udeležite	 televizijskega	
prenosa	blagoslova	velikonočnih	jedil	iz	mariborske	stolnice,	ki	bo	na	TV	SLO	1	predvidoma	
ob	15.00	in	17.00.	

Ob	 14.00	 bo	 v	 župnijski	 cerkvi	 v	 Mozirju	 blagoslov	 jedil,	 lahko	 ga	 v	 živo	 spremljate	 in	
prejmete	blagoslov	preko	župnijske	spletne	strani	(Youtube	kanal	župnije	Mozirje).	

Blagoslov	velikonočnih	jedil	
V	 teh	 razmerah	 lahko	 opravite	 kratko	 domače	 bogoslužje	 in	 tudi	 sami	 blagoslovite	
velikonočna	jedila:	

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	šMrideset	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	M	pokazal,	da	človek	ne	živi	
samo	od	kruha;	kajM	človek	živi	od	vsega,	kar	nastaja	po	Gospodovih	usMh.		

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	možnosM	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.		

VIGILIJA	 VELIKE	 SOBOTE	 SE	 BO	 OBHAJALA	 V	 ŽUPNIJSKI	 CERKVI	 V	 MOZIRJU	 OB	 20.00.	
VABLJENI	 STE,	 DA	 BOGOSLUŽJE	 SPREMLJATE	 V	 NEPOSREDNEM	 PRENOSU	 IZ	 ŽUPNIJSKE	
CERKVE	 V	 MOZIRJU	 (LAHKO	 PRIŽGETE	 SVEČE	 KOT	 SIMBOL	 VELIKONOČNE	 SVEČE	 IN	 V	
ZNAMENJE	OBNOVITVE	KRSTNIH	OBLJUB).	



Povabljeni	k	ogledu	velikonočne	poslanice	slovenskih	škofov,	ki	bo	na	TV	SLO	1	na	veliko	
soboto	zvečer	(poslanico	bo	predstavil	škof	msgr.	dr.	Jurij	Bizjak).	

Velika	noč,	12.	april	2020	

Slovesno	 vstajenje	 s	 trojno	 alelujo	 in	 sv.	 mašo	 velikonočne	 nedelje	 lahko	 spremljate	 iz	
župnijske	cerkve	v	Mozirju	v	živem	prenosu	ob	7.00	zjutraj.	

Ob	8.00	oz.	po	koncu	maše	bodo	zvonovi	zvonili	in	vas	vabili,	da	se	zberete	na	velikonočni	
zajtrk	in	zmolite	naslednjo	molitev:	

Ob	10.00	lahko	spremljate	prenos	sv.	maše	iz	mariborske	stolnice	(TV	SLO2).		

Ob	11.35	vabljeni	k	ogledu	tedenskega	nagovora	nadškofa	Zoreta	na	TV	SLO1.	

Škoqe	 vabijo	 vse	 duhovnike,	 redovnike	 in	 redovnice	 ter	 vernike,	 da	 spremljajte	 prenos	
papeževega	blagoslova	Urbi	et	Orbi,	ki	bo	predvidoma	ob	12.00	na	TV	SLO	1.	

Velikonočni	ponedeljek,	13.	aprila	2020	

Sv.	 maša	 bo	 v	 župnijski	 cerkvi	 v	 Mozirju	 darovana	 ob	 20.00.	 Vabljeni	 k	 neposrednemu	
prenosu	in	nato	vsak	dan	naprej	ob	20.00.	

Da	 se	 prepreči	 nevarnost	 širjenja	 epidemije	 se	 vzdržite	 medsebojnega	 obiskovanja	 -	
Emavsa.	

Bela	nedelja	oziroma	nedelja	Božjega	usmiljenja,	19.	april	2020	

Vabim	vas,	da	ob	10.00	spremljate	prenos	sv.	maše	iz	župnijske	cerkve	v	Mozirju.	

Jurijeva	nedelja,	26.	april	2020	

Vabim	vas,	da	ob	10.00	spremljate	prenos	sv.	maše	iz	župnijske	cerkve	v	Mozirju.	

Darovi	za	maše	

Svete	maše	 lahko	naročite	preko	telefona	(dar	za	mašo	 lahko	daste	v	kuver]	v	nabiralnik	
župnišča	-	na	kuverto	napišete	za	kaj	gre,	ali	pa	ga	prinesete	po	koncu	karantene).	

Blagoslov	velikonočnega	zajtrka	

Znamenje	križa.		

Oče	naš.	

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	
sve]	evharis]čni	skrivnos].	Po	Kristusu,	našem	Gospodu.	Amen.



DUHOVNO	OBHAJILO	

Možna	in	priporočena	oblika,	če	nismo	bili	pri	maši	po	TV	ali	preko	spleta.	Če	smo,	pa	že	
tako	poslušamo	evangelij,	razmišljamo	ob	Božji	besedi,	molimo	veroizpoved,	...	in	v	času	
duhovnikovega	obhajila	samo	zmolimo	molitev	pod	št.	6.	

1.	Na	mirnem	kraju	se	umirimo	in	se	nato	pokrižamo.	

2.	Zavemo	se	Božje	navzočnosti	in	obudimo	ter	zmolimo	kesanje.	

3.	Preberemo	evangelij	dneva.	

4.	Nekaj	časa	premišljujemo	ob	Božji	besedi	(bodite	pozorni	na	to,	kaj	vam	govori	in	kakšne	
občutke	prebuja	v	vas).		

5.	Zmolimo	veroizpoved.	(če	nismo	nolili	že	med	mašo)	

6.	Sledi	duhovno	obhajilo.	Zmolimo:	
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.

SPOVEDOVANJE	V	POSTNEM	IN	VELIKONOČNEM	ČASU	

Škofje	 vabijo	 vse	 vernike,	 da	 v	 letošnjem	 postnem	 in	 velikonočnem	 času,	 ko	 je	 zaradi	
izrednih	 razmer	 onemogočen	 prejem	 zakramenta	 svete	 spovedi,	 v	 srcu	 obudijo	 iskreno	
kesanje	ter	zmolijo	kesanje	(Moj	Bog,	žal	mi	je	…).	
Papež	Frančišek	je	spregovoril	o	odpuščanju	grehov,	ko	vernik	ne	more	prejeti	zakramenta	
svete	spovedi:	“Vem,	da	greste	mnogi	izmed	vas	ob	veliki	noči	k	spovedi,	da	bi	se	ponovno	
srečali	 z	 Bogom.	 Vendar	 pa	 mi	 bodo	 mnogi	 rekli:	 »Oče,	 kje	 lahko	 najdem	 duhovnika,	
spovednika,	ker	ne	smem	iti	od	doma?	In	jaz	se	želim	spraviti	z	Gospodom,	želim,	da	me	On	
objame,	da	me	moj	Očka	objame	…	Kaj	naj	storim,	če	ne	najdem	duhovnikov?«	Stori	to,	kar	
pravi	 Katekizem.	 Zelo	 jasno	 je:	 če	ne	najdeš	duhovnika,	 da	bi	 se	 spovedal,	 se	pogovori	 z	
Bogom,	on	je	tvoj	Oče,	povej	mu	resnico:	»Gospod,	zakuhal	sem	to,	to	in	to	…	Oprosti	mi.«	
In	prosi	ga	odpuščanja	z	vsem	srcem,	z	molitvijo	kesanja	 in	mu	obljubi:	»Kasneje	se	bom	
spovedal,	 vendar	 zdaj	 mi	 odpusti.«	 In	 takoj	 se	 boš	 vrnil	 v	 Božjo	 milost.	 Če	 v	 bližini	 ni	
duhovnika,	lahko	sam	pristopiš	k	Božjemu	odpuščanju,	kakor	nas	uči	Katekizem.	Pomislite:	
to	 je	pravi	trenutek,	to	 je	primeren	trenutek.	Dobro	opravljena	molitev	kesanja	–	tako	bo	
naša	duša	postala	bela	kot	sneg.	Kadar	kesanje	prihaja	iz	ljubezni	do	Boga,	ljubljenega	nad	
vse,	 se	 imenuje	 »popolno	 kesanje«	 (kesanje	 iz	 ljubezni).	 Takšno	 kesanje	 odpušča	 male	
grehe.	 Če	 vsebuje	 trdni	 sklep	 čim	 prej	 pristopiti	 k	 zakramentalni	 spovedi,	 doseže	 tudi	
odpuščanje	smrtnih	grehov.	

Duhovniki	 zaradi	 nevarnosti	 širjenja	 okužb	 vernikom	 ne	 smejo	 podeljevati	 zakramenta	
sprave.		

Spoved	po	telefonu	oziroma	spletu	ni	veljavna.


