
 PRAZNOVANJE VELIKE NOČI 
 

Za letošnjo cvetno nedeljo bomo izdelovali VELIKI PRESMEC. Odrasli in otroci, 
vabljeni k sodelovanju, in sicer v soboto, 9. aprila, ob 10. uri na trgu. 
Blagoslov presmecev na cvetno nedeljo: pri deseti maši slovesni, pri drugih 
mašah preprosti blagoslov. Naj bodo presmeci bogati – ohranjajmo tradicijo! 
 

Velikonočno tridnevje  
VELIKI ČETRTEK – spomin Jezusove zadnje večerje. 

Obredi ob 19.00: sv. maša z obredom umivanja nog, molitev v vrtu Getsemani. 

VELIKI PETEK – Jezus umre na križu. Ta dan je strogi post. 
Zjutraj ob 7.30 križev pot.  
Obredi ob 19.00: bogoslužje Božje besede, trpljenje našega Gospoda 
Jezusa Kristusa (pasijon), češčenje križa, sveto obhajilo.  
Prenos Najsvetejšega k božjemu grobu in češčenje. 
Ta dan je predvidena nabirka za Sveto deželo. 

VELIKA SOBOTA – Jezus počiva v grobu.  
Zjutraj ob 7.00 blagoslov ognja.  
Od 13.00 do 17.00 vsako polno uro blagoslov velikonočnih jedi, češčenje 
pri božjem grobu; možnost sv. spovedi; na Janžu blagoslov ob 11.00.  
Obredi – vigilija velike noči – ob 19.00: slavje luči (ob velikonočni sveči 
bomo prižgali svoje sveče), bogoslužje Božje besede, krstno bogoslužje, 
sveta evharistija. 

VELIKA NOČ – praznik Jezusove zmage nad smrtjo. 
Ob 6.30 vstajenje, vstajenjska procesija in sv. maša. 
Naslednje maše ob 8.00, 10.00, 16.00; pri vseh mašah bo ofer. 

 
Načrtujemo: 
•  novi krmilni sistem zvonjenja in pogon stolpne ure z novimi kazalci, 
•  obnovo fasade ob baročnih stopnicah, 
•  popravilo (krpanje) okrušenih baročnih stopnic. 
    Priporočamo se za darove (nabirke, ofri). 
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Daj, da bom videl  
svoje grehe 
 

Gospod in gospodar mojega življenja,  
ne prepusti me duhu lenobe,  
obupa, obvladovanja drugih  
in praznega govorjenja. 
Podari meni, svojemu služabniku,  
duha čistosti, ponižnosti,  
potrpežljivosti in ljubezni.  
Daj, Gospod, da bom videl  
svoje grehe  
in da ne bom obsojal                       
svojega brata,  
ti, ki si blagoslovljen  
na veke vekov. 
 

Postna molitev  
sv. Efrema Sirskega (306–373) 

Župnija Ptujska Gora, Ptujska Gora 40, 2323 Ptujska Gora 
Tel.: 794 42 31, e-pošta: minoriti.ptujska.gora@rkc.si 
Župnijski list na internetu: http://www.ptujskagora.eu/ 

 

Izdal: Župnijski urad Ptujska Gora,  
ureja: p. Martin Gašparič,  
jezikovni pregled: Barbara Rodošek 

 



Dobra sveta spoved – nujna pot postnega časa 
 

Je spoved za kristjana zgolj neprijeten opravek, podoben obisku 
zobozdravnika? Ali pa je spovednica kraj, kjer postajamo vse bolj svobodni? 
Ob omembi spovedi si večina od nas predstavlja vrsto pred spovednico pred 
božičnimi ali velikonočnimi prazniki. Ali pa se nam v spomin prikradejo vtisi iz 
otroštva, ko smo duhovniku na hitro zaupali svoje grehe, potem pa odbrzeli ven, 
na svobodo. 
 

Kolikokrat k spovedi? 
Želeno je, da naj bi šli k spovedi pred »velikimi« prazniki. A mi pogosto 
grešimo, vest nam marsikaj očita, stvari se kopičijo … zakaj se ne bi znebili 
tega bremena? Spoved nas osvobodi in zakaj ne bi šli k spovedi vsakič, ko 
začutimo, da je naš odnos z Jezusom ali bližnjimi omadeževan in skrhan ter 
da je čas, da ga popravimo? 
V vsakdanjem življenju vsak izmed nas dela večje ali manjše napake. 
Pomembno je, da znamo to priznati, da nam je za zagrešeno žal in da želimo 
bolj ljubiti. K spovedi je priporočljivo hoditi enkrat mesečno, nekateri 
pristopajo tudi pogosteje. Spovedi ni nikoli preveč. 
 

K spovedi z listkom? 
Na spoved se je treba dobro pripraviti. Koristno je, če si vzamemo čas in 
premislimo, na katerih področjih nam ni šlo najbolje. Kako bi lahko imel rad 
sebe in bližnje? Kaj me je oddaljevalo od Božje ljubezni? Je Bog res središče 
mojega življenja? 
Nič ni narobe, če si svoje napake zapišemo na listek. Saj to naredimo tudi, 
ko gremo v trgovino, da česa pomembnega ne pozabimo, kajne? 
 

Dober spovednik = dobra spoved? 
Res je, da se je treba na spoved dobro pripraviti in da grehe odpušča Jezus, 
vendar je »učinek« dobre spovedi odvisen tudi od spovednika. Velika 
prednost je, če vas spovednik pozna in če mu lahko zaupate.  
 

Kaj si bo pa duhovnik mislil o meni … 
To je pogosta skušnjava, pred katero se znajde skoraj vsak izmed nas. 
Duhovnik Mike Schmitz ima v svojem članku odgovor na to. Pravi, da je ta 
misel povsem odveč. K spovedi namreč ne gremo zato, da bi na duhovnika 
naredili dober vtis. Ni se nam treba bati, da bi nas duhovnik obsojal ali da bi 
si zapomnil naše grehe (niti duhovniki nimajo tako dobrega spomina). Pri 
spovedi Schmitz vidi predvsem Jezusovo zmago nad grehom, v vsakem 
človeku, ki vstopi v spovednico, pa vidi »svetnika v nastajanju«. 

Ko pridemo do spoznanja, da grehe zaupamo Jezusu – duhovnik je le posrednik, 
ki nam podeli odvezo kot znamenje Jezusovega odpuščanja – je marsikaj lažje; 
spoved dobi povsem drug pomen.  
 

In po spovedi?  
Po dobro opravljeni spovedi sledi eno samo veselje! Gotovo ste si že kdaj 
oddahnili, ko ste opravili nekaj, kar vam je bilo sicer sprva naporno in 
neprijetno, a nujno potrebno. Po spovedi boste občutili svobodo in ljubezen do 
življenja, ki vam ju lahko da samo Bog. Kajti »Bog ti je odpustil, pojdi v miru«. 
 

»Ne se sramovati svojega sramu« 
Papež Frančišek v molitvenem priročniku 'Kdor moli, se reši' bralcu 
ponudi osnovne smernice za dobro opravljeno spoved. Sveti oče 
spomni na Tantardinijevo »otroško srce«, na njegovo molitev, pri kateri 
se je zavedal, da »Gospod prvi daje pobudo in mi brez njega ne moremo storiti 
ničesar«.  
»Začetek spovedi je izpraševanje vesti, iskrena bolečina zaradi storjenega greha. 
Sledi obtožba posameznih grehov, konkretno in zmerno. Ne da bi se sramovali 
lastnega sramu. Sram je milost, ki nas spodbudi, da prosimo za odpuščanje. Milost 
je tudi dar solz, ki umije naš pogled in nam pomaga bolje videti realnost.« Kot 
nas uči evangelij: »Gospodu je dovolj sled kesanja. Božje usmiljenje potrpežljivo 
čaka vrnitev izgubljenega sina; še več, gre mu naproti, najprej se dotakne njegovega 
srca in tako v njem prebudi žejo, da bi ga ponovno objela njegova neskončna 
nežnost in bi lahko ponovno začel hoditi.«  
Ravno zato moramo v spovednici biti konkretni pri obsodbi grehov, 
ne da bi kaj zamolčali, saj bo potem »Gospod sam tisti, ki nam bo zamašil 
usta, kakor da bi rekel: Dovolj je.« »Dovolj mu je videti to sled bolečine, ne želi 
mučiti naše duše, želi jo objeti. Želi tvoje veselje.« Papež Frančišek sklene z 
gotovostjo, ki jo vidimo v vsem njegovem učenju: »Jezus je prišel, da bi 
nas rešil takšne, kakršni smo: ubogi grešniki, ki prosijo, da bi bili iskani, najdeni, 
vzeti v naročje in odneseni k njemu.« 
 

V okviru radijskega misijona (3.– 9. 4. 2022)  
bo v petek, 8. aprila,  SPOVEDNI DAN.  

V baziliki Marije Zavetnice bomo cel dan na voljo za sveto spoved. 
»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi,  

in jaz vam bom dal počitek.« (Mt 11,28) 


