
NA VELIKO SOBOTO letos odpade blagoslov ognja zjutraj in blago-

slov jedil preko dneva pri posameznih znamenjih.   

Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov je-

dil po televiziji oz. radiu.  

Škofje zato vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeleži-

jo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki 

bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.  
Patri bomo ob 10.00 opravili blagoslov jedil v župnijski cerkvi brez navzoč-

nosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice. Potem pa se bo pater peljal 

po fari in iz avta pokropil vaše košarice in velikonočna jedila z blagoslovljeno 

vodo. Verniki lahko blagoslov spremljate preko FB ali doma sami spoštljivo bla-

goslovite jedila po sledečem obredu. 
 

Blagoslov velikonočnih jedil 

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 štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in 
preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove za-
povedi 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 ti pokazal, da človek ne živi samo 
od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.  

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 možnosti 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 tvo-
jo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in 
dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  

 

Blagoslov ognja in velikonočnih jedil: 

 

 
 

Dragi Trojiški farani,.   
 

   Letošnjo obhajanje postnega časa in velikonočnih praznikov preživljamo 
v »izolaciji«, kakor vsak v »svojem grobu«. Pa vendar je v nas še vedno 
obilje življenja. In čeprav se nam zdi, da nam je ta čas, kar »nasilno« po-
darjen, ga sprejmimo kot dar in razmislimo, kako ga bomo oplemenitili. 
   Jezusovo »počivanje« v grobu je v velikonočnem jutru obrodilo novo 
življenje. Jezus je, kakor nas uči naša vera in trdno verjamemo, vstal iz 
groba z lastno močjo. In s tem pokazal, kaj pripravlja vsakomur izmed 
nas. Tudi mi moramo vstati,.. Vstati iz grobov »vrtenja okoli svojega pop-
ka,.«. Kajti prav podarjeni čas, ko ste kot družine več skupaj je priložnost 
za graditev, utrjevanje in plemenitenje medsebojnih odnosov. Čas, ko oče-
tje in matere poleg šolskih obveznosti lahko s svojim otrokom preživite 
čas v igri, pogovoru, hišnih opravilih, skupni družinski molitvi, posebej ob 
skupnih obrokih, za katere je, upam v teh dneh več priložnosti.   
   Povabim vas, da prihodnje dni preživimo skupaj povezani v duhu in mo-
litvi. Patri bomo tako kot vi, praznike obhajali doma, bi pa radi z vami de-
lili svoj glas in skupaj molili, zato vas vabim, da se nam pridružite in nas 
spremljate preko facebooka.  Preko televizije in radia pa lahko spremljate 
maševanja in nagovore naših slovenskih škofov.   
    Ko pa se bo »dopolnil čas« in bomo vsi prišli ven iz  »grobov karante-
ne« pa si bomo v živo voščili in vzklikali ALELUJA, KRISTUS JE 
VSTAL! ZARES JE VSTAL! ALELUJA«   
   Naj vas v teh dneh spremlja Jezusova misel: »Seme ne obrodi sadu, če 
prej ne pade v zemljo in ne umrje.« Tako tudi mi, če bomo dovolili, da v 
nas umre strah pred smrtjo, bomo lahko na novo zaživeli. Tudi v zaveda-
nju, kaj vse imamo, s kom vse smo povezani, pa smo to v naglici žal 
spregledali ali pa prepogosto pozabili.   
                       Vaši patri: p. Benjamin, p. Andrej in p. Damjan  
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26.4-3.5. teden molitve za nove duhovne poklice 

ŠMARNICE skozi mesec maj ob 19.00 pr i Trojici. (alternativa na 
Radiu Ognjišče) 

FLORJANOVA NEDELJA, 3.5., maša ob 10.30 pr i Trojici 

MARIJAFEST na Ptujski Gor i, v soboto, 9.5., ob 17.00. 

SVETA BIRMA, predvideno sobota, 23.5. ob 10.00. 

Praznik 1. svetega obhajila, nedelja, 24.5. ob 10.00.     

Srečanje zakonskih skupin, sveta Mar jeta niže Ptuja, 29.5. ob 
20.00 

Nadškofijsko srečanje mladih, sobota, 30. 5. 2020 

BINKOŠTI, Duhovsko žegnanje, nedelja, 31.5. ob 10.00.  

TROJIŠKA NEDELJA, 7.6. sklep veroučnega leta in Trojiško 
žegnanje s Telovsko procesijo 

TELOVO, četrtek, 11.6. maša in procesija na Duhu ob 18.h 

Sv. Anton Padovanski, sobota, 13.6. ob 19.00 - v Podlehniku. 
 

Založba DRUŽINA odpira prost dostop do revij s katerimi želijo vsem omogo-
čiti domačo pripravo na veliko noč ob branju in spremljanju bogoslužja. 
https://katoliska-cerkev.si/prost-dostop-do-revij-mavrica-najst-in-magnificat  

V reviji Magnifikat najdete božjo besedo in potek bogoslužja za vse praznične 
dni od 1. do 17. aprila (srede 5.postnega tedna do petka po veliki noči) 
http://www.druzina.si/flip/revije/magnificat/2020/4m/mobile/index.html#p=1  

S pomočjo Mavrice boste lahko z otroki na njim razumljiv način spremljali veli-
konočne dogodke. 
http://www.druzina.si/flip/revije/mavrica/2019-20/8a/mobile/index.html#p=1  

 

Še nekaj (v teh dneh) pomembnih povezav: 

https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije  

https://katoliska-cerkev.si/na-radiu-ognjisce-molitev-slovenskih-skofov vsak po-
nedeljek med 20. in 21. uro 

  Dragi župljani, po sklepu slovenskih škofov bomo letos velikonočne 
praznike obhajali doma, kot družinske Cerkve. Lahko bi rekli, da 
tako kot Cerkev pred 2000 leti, ko so se »vsi verniki družili in imeli 
vse skupno,.. se dan za dnem zbirali,.. lomili kruh po domovih ter uži-
vali hrano z veselim in preprostim srcem.« (Apd 2, 44 -46). 
Kljub vsemu pa bomo z našimi škofi in med seboj povezani preko 

sodobnih medijev. Povabljeni, da bogoslužje in obrede velikega 

tedna spremljate preko medijev (radia, TV ali preko facebooka iz 

naše samostanske kapele).  
  

VELIKONOČNO TRIDNEVJE bomo patr i obhajali v      

samostanski kapeli iz katere bomo imeli prenos na facebooku. 
  

 VELIKI ČETRTEK, 9.4.2020 

Ob 19.00 bo sv. maša velikega četrtka, pri kateri bomo obhajali spomin 
postavitve svete evharistije, mašniškega posvečenja in postavitve zapovedi 
medsebojne ljubezni. Sledilo bo češčenje Najsvetejšega zakramenta. Po-
vabljeni, da se povežemo v molitvi.  
 

VELIKI PETEK – STROGI POST, 10.4.2020  
Edini dan v letu, ko ni sv. maše, ker je ta dan Jezus opravil enkratno 
krvavo daritev na križu. Ob 15.00 pobožnost križevega pota (prenos 
na Radiu Ognjišče), ob 19.00 bodo obredi velikega petka. 
 

 VELIKA SOBOTA, 11.4.2020  
Obredi velikonočne vigilije ob 19.00 (slavje luči, božja beseda, obno-
vitev krstnih obljub, evharistija). Pripravite svečke, za dejavno sodelovanje. 
  

VELIKA NOČ, 12.4.2020 Ob 8.00 bodo zvonovi zvonili in vas vabili, 
da se zberete na velikonočni zajtrk in zmolite naslednjo molitev: 
 

Blagoslov velikonočnega zajtrka 
Znamenje križa. 
Oče naš. 
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas ve-
likonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po 
duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivno-
sti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen 
 

Ob 10.00 bo v samostanski kapeli sveta maša. Povabljeni, da jo sprem-
ljate preko Facebooka ali na TV SLO 2 prenos iz Mariborske stolnice. 
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