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KRISTUSOM
Vtisi družin ob nedelji služenja

Naj vam povem nekaj misli v vezi s kartončki, ki smo jih dobili pri nas v 
cerkvi!
Jaz sem dobila kartonček z vsebino: »Svojim staršem se zahvali za 
življenje, z besedami ali z dejanjem.« - Zelo sem se zamislila ob teh 
besedah. Očeta že dolgo nimamo več, mamo pa še imam, vendar je že 
zelo onemogla. Ko sem se spraševala ali sem ji kdaj to tudi povedala 
sem ugotovila da NISEM. Mislila sem sicer večkrat, da jo imam rada in, 
da sem ji hvaležna za vse kar mi je dala. Tokrat pa je bil povod, da sem 
odšla k njej. Objela sem jo in ji rekla: »Mama, hvala za življenje, za vso 
skrb in dobroto, ki si mi jo dala!« - Mama se je zasmejala, mi stisnila 
roko in rekla: »Ali si tudi ti dobila to nalogo?« - nisem vedela, da je enak 
kartonček dobila tudi sestra. Bila sem presenečena – dve sestri z enako 
vsebino. Ne, to ni naključje – to je Božja previdnost, ki nas je pripravljala 
na mamin odhod. 
Zdaj nas naša mama že spremlja iz večnosti. Zelo sem hvaležna gospodu 
župniku za to dajanje služenja. Mene je napolnilo s srečo, ki se jo bom še 
mnogo let spominjala. In srečna sem, da sem dobila namig, kako mami 
to povedat.

Pismo faranke

Naloga listka je bila: »Povabim nekoga, ki mi veliko pomeni na kavo 
ali sladoled«
Spomnila sem se lepih prijetnih dni iz osnovne šole, ko sva s prijateljico 
hodili skupaj k maši. Pisali sva dnevnik, ki sva si ga vsake nekaj dni 
izmenjali. Tam sva zapisovali vse najine želje o svoji prihodnosti, srečne 
trenutke, najine dvome… Ta oseba mi je veliko pomenila. 
Najine poti so se razšle kmalu po končani srednji šoli. Prijateljica se je 
zgodaj poročila in odselila iz domačega kraja. Rednih stikov žal nisva 
ohranili.
Po dolgih letih izvem, da je zbolela, se ločila od moža in se vrnila v svoj 
domači kraj, kjer sta z možem zgradila hišo.
Občasno sva se na hitro pozdravili ob prazniku vseh svetnikov na 
domačem pokopališču, ali na kakšnem pogrebu. 
Zato sem se odločila da jo povabim na kavo…Preživeli sva zelo 
lepo popoldne, čutila sem njeno osamljenost, da si zelo želi obnoviti 
prijateljstvo. Mnoge stvari sva si zaupali. Obljubili sva si, da se vsaj 
enkrat letno srečava. Obiskali sva mojo bolno mami. Bolj pogosto se 
kličeva preko telefona.
Zelo malo je treba, da naredimo manjše dobro delo, ki pa je v očeh Očeta 
mnogo večje.
Hvala za te trenutke!

Pismo faranke

Napovedni koledar:
26. 3.-28. 3. – spovedovanje pred 
prazniki
26. 3., 27. 3. – srečanje ministrantov po 
sv. maši 
29. 3. – veliki četrtek
30. 3. – veliki petek
31. 3. – velika sobota
1. 4. – velika noč Gospodovega 
vstajenja
2. 4. – velikonočni ponedeljek, maša na 
Petelincu
3. 4. – sestanek zborovodij
4. 4. – skupina za starejše
5. 4. – biblična skupina
6. 4. – prvi petek, zač. birmanske 
devetdnevnice
7. 4. – prva sobota
7. 4. – 1. sv. spoved za prvoobhajance, 
svetopisemske urice
8. 4. – nedelja Božjega usmiljenja

Krstna nedelja
Nedelja, 18. 3., bo krstna. Priprava na 
zakrament sv. krsta bo v četrtek, 15. 3., 
ob 19.00 v učilnici župnišča. Potrebne 
so predhodne prijave.

Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši 
vabljeni k molitvi večernic pred 
Najsvetejšim.

Povabilo k ponedeljkovemu  in 
petkovemu češčenju:
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro 
pred sv. mašo lepo povabljeni k tihemu 
češčenju Najsvetejšega.

Povabilo k uri Božjega 
usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni 
k uri Božjega usmiljenja v kapelo sv. 
Družine.

Spoved in duhovni pogovor  
Možnost sv. spovedi je v tor., sre. čet., 
pet., sob. in ned. pol ure pred sveto 
mašo. Možnost duhovnega pogovora 
v petek eno uro pred sv. mašo. Ali po 
dogovoru. 

Jutranja adoracija:
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli Sv. 
Družine od 5.15 do 7.00 tiha adoracija 
pred Najsvetejšim.

Čiščenje cerkve:
17. 3. – 1. skupina (vodja: Anica 
Zupančič)
24. 3. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)

Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za 
urejenost naše župnijske cerkve, naj 
sporoči na tel. 051/303 – 164.

NOVI TRR: SI56 0430 2000 3327 181

Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter  četrtek, od 16.00 do 17.30; 
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
12. 3. 2018

Justina, red; 
Doroteja, muč.
*gregorjevo

18.00 (kapela) + Andrej Jeraj, r.d.

Torek
13. 3. 2018

Kristina, dev-muč.;
Sabin, muč.

7.00 (kapela) + Jožefa Bevc, 30. dan

Sreda
14. 3. 2018

Matilda, kr.;
Lazar Milanski, šk.

18.00 (kapela) + Vinko Bečan

Četrtek
15. 3. 2018

Artemij, red.;
Klemen, red.

18.00 (kapela) + Peter Bečan, god

Petek
16. 3. 2018

Hilarij Oglejski, šk.;
Herbert, šk.

18.00 (cerkev) + Jože Guzelj

Sobota
17. 3. 2018

Patrik (Patricij), 
šk.;
Jedrt (Jerica), dev.

10.00 (DSO)
18.00 (cerkev)

++ za rajne
+ Cecilija Podakar, 30.dan
+ Anton Mrak (oddana)

Nedelja
18. 3. 2018

Jer 31,31-34; Ps 
51,3-4.12-13.14-
15; Heb 5,7-9; Jn 

12,20-33

3. postna 
nedelja
Ciril Jeruzalemski, 
šk.-uč.

7.00
9.30

15.00 (Žlebe)
18.00

za žive in rajne farane
+ Gabrijela Sušnik, r.d.
dekanijski križev pot
+ Jože Krmelj, god in obl.

Ponedeljek
19. 3. 2018

Jožef, Jezusov 
rednik

9.00 (cerkev)
18.00 (cerkev)

+ starši Zadnikar
+ Franc Jarc

Torek
20. 3. 2018

Klavdija, muč.;
Kutert, op.

7.00 (kapela) + Marjeta Stepišnik

Sreda
21. 3. 2018

Nikolaj iz Flüe, 
puš.;
Serapion, muč.

18.00 (kapela) + Antonija Bečan, r.d.

Četrtek
22. 3. 2018

Lea, spk.;
Bazilij, muč.

18.00 (kapela) + Rudolf Verhovšek, 30.dan

Petek
23. 3. 2018 Turibij, šk.;

Rebeka, red.; 
Alfonz, šk.

16.00 (DSO)
17.30

18.00 (cerkev)

++ za rajne
križev pot
+ Marija Luštrik, 30.dan

Sobota
24. 3. 2018 Gospodovo 

oznanjenje
8.00 (cerkev)

18.00 (cerkev)
+ Helena Trampuš
+ Alojzija Petač,30.dan 
+ Marija Košir (oddana)

Nedelja
25. 3. 2018
Iz 50,4-7; Ps 

22,8-9.17-18.19-
20.23-24; Flp 

2,6-11; (Procesija) 
Mr 11,1-10 ali Jn 
12,12-16; (Pasi-

jon) Mr 14,1-15,47 
ali 15,1-39

CVETNA 
NEDELJA
Benedikt, šk.

7.00
9.30

16.00
19.00

za žive in rajne farane
+ Frančišek in Marija 
Mihovec
križev pot (spovedovanje)
+ Marija Šušteršič, god 
in r.d.



Seja ŽPS
V ponedeljek, 12.3., ob 19.00 bo redna seja 
župnijskega pastoralnega sveta. Srečanje 
bomo začeli ob 18.00 s sveto mašo v kapelii 
. Člani lepo vabljeni. Vse ostale pa prosim, da 
delo ŽPS spremljate z molitvijo. 

Dan odprtih vrat Rahelinega vrtca, 
vpis v vrtec

Rahelin vrtec, hiša otrok Montessori vabi starše 
predšolskih otrok k vpisu v program predšolske 
vzgoje 2018/19. Predšolsko vzgojo izvajamo 
za otroke 1–3  in 3–6 let po metodi Marie 
Montessori. Vpis bo potekal do 31. 3. 2018. 
Vpisni list dobite v vrtcu ali na spletni strani 
vrtca. Oddate ga lahko po pošti ali v vrtcu. Dan 
odprtih vrat bo potekal 14. 3. 2018 od 9.00 
dalje. Lepo vabljeni.

Predavanje Karla Gržana
V sklopu večerov, posvečenih vzgoji in 
izobraževanju staršev veroučencev veroučne 
šole, bo v sredo, 14. 3., ob 19.00 predavanje 
patra Karla Gržana pod naslovom: »Za 
zadovoljstvo v sobivanju; brezpogojna Ljubezen 
z jasnimi mejami.« Na predavanje vabljeni 
vsi, ki vas tema zanima in radi prisluhnete p. 
Karlu Gržanu. Po župnijskem koledarju je bilo 
predavanje planirano v torek, 20. 3., žal pa je 
takrat predavatelj zaseden, zato smo termin 
prestavili.

Delitev hrane
Župnijska Karitas bo na voljo za delitev paketov 
s prehransko pomočjo, v sredo 14.3., med 
16.00 in   17.45.

Srečanje Karitas
V sredo, 14.3., bo po večerni maši v prostorih 
župnijske Karitas srečanje njenih sodelavcev. 
Sodelavci lepo vabljeni!

Postni večer – petek 16. 3.
V petek, 16. 3., ob 19.00 bo v dvorani 
Valentina Oblaka 2. postni večer. Med nami 
bo zakonski in družinski terapevt Janez Logar. 
Spregovoril nam bo pod naslovom “Moč 
mojega notranjega sveta”. Sprehodili se bomo 
po naslednjih temah: fizično in psihično telo ter 
njuna povezanost, nastajanje psihičnega telesa, 
pomen mojega notranjega sveta (psihično telo) 
za moje življenje, vloga Duha v meni in jaz kot 
duhovno bitje, kaj lahko naredim, da bom lažje 
in bolj srečno živel, kako urediti sebe v svojih 
odnosih, moč, ki mi jo lahko da vera, Jezus kot 
moj prijatelj in odrešenik. Lepo vabljeni! 

Dan birmancev, botrov in staršev
V soboto, 17. 3., bo v župniji potekal dan (oz. 
popoldan) za birmance, starše in botre. Pričeli 
ga bomo ob 14. uri, sklenili pa z večerno mašo 
ob 18. uri. Starši in botri se zberete v dvorani, 
birmanci pa v Jožefovi učilnici. Tako program 
za birmance kot za starše in botre bo razgiban, 
vključeval bo nagovor gostov, pogovor in tudi 
nekaj osebnega dela. Zares lepo vabljeni.

Tiha nedelja, papeška nedelja
Na tiho nedeljo, letos 18. 3., obhajamo tudi 
papeško nedeljo - 5. obletnico izvolitve papeža 
Frančiška za Petrovega naslednika. V petih letih 
je sedanji sveti oče pokazal Cerkvi in svetemu 
svetu sijaj Božjega obličja, ki je Usmiljenje. Za 
to smo mu neizmerno hvaležni. Radi imamo 
svetega očeta Frančiška. To bomo pokazali 
Bogu in njemu na tiho nedeljo, ko bomo še 
posebej molili zanj in Bogu izrekli evharistijo 
za svetega očeta Frančiška. Papež Frančišek 
si iz dneva v dan prizadeva, da bi vsi kristjani 
spoznali, da moramo drug drugemu služiti v 
Jezusovi ljubezni, da ne sme med nami biti 
nikogar, ki bi zaradi naše preslabotne ljubezni 
trpel. Naj Sveti Duh da našemu svetemu 
očetu Frančišku zdravja in moči, da bo Cerkvi 
še naprej vračal prvotni evangeljski zagon in 
svetost.
 

Oljčne vejice
Na tiho nedeljo, 18. 3., boste lahko pred cerkvijo 
oz. v cerkvi pod korom dobili oljčne vejice za 
cvetno nedeljo. Vaši darovi bodo namenjeni za 
obnovo cerkva v Istri, od koder so nam pripeljali 
oljke.

Dekanijski križev pot pri sv. Marjeti
Na 5. postno nedeljo, 18.3., ob 15.00 bo po 
poti k cerkvi sv. Marjete potekal tako imenovani 
dekanijski križev pot. Po poti se bomo ustavili 
ob štirinajstih postajah, skozi katere bomo 
odkrivali, kako nas Bog ljubi. Lepo vabljeni! 

Teden družine, dan staršev 
Teden družine je letos med nedeljo, 18.3., in 
soboto, 24.3. Letos želimo posebej izpostaviti 
vlogo mož in očetov v družini. Ohrabrimo može, 
da letos prav oni dajo pobudo za družinsko 
molitev, poskrbijo, da doma v tem tednu vsak 
večer skupaj zmolijo npr. eno desetko ali 
običajno večerno molitev. Dan staršev pa bomo 
praznovali v ponedeljek 19.3..

Spovedovanje pred prazniki
Spoved veroučencev

V cvetnem in velikem tednu bo potekalo 
spovedovanje veroučencev pred prazniki. 

Spovedovanje bo potekalo v času rednega 
verouka:
Dan Razred
Četrtek, 22.3. 6.r. in 7.r.
Petek, 23. 3. birmanci, 5. r.
Ponedeljek, 26. 3. 7.r. in birmanci
Torek, 27. 3. 3.r. in 4.r.
Sreda, 28. 3. 4.r.

 
V času velikonočnega tridnevja in na velikonočni 
ponedeljek ni rednega verouka.

Spovedovanje mladih 
Z mladimi se bomo v soboto, 24. 3., zvečer 
po večerni sv. maši udeležili dekanijskega 
spovedovanja mladih v Podutiku. Odhod izpred 
župnišča bo takoj po maši. 

Spovedovanje pred prazniki
Na cvetno nedeljo od 16.00 dalje bo v cerkvi 
potekalo spovedovanje. Od 17.00 dalje bodo 
na voljo tudi tuji spovedniki.

Spovedovanje v DSO
V domu starejših bom spovedoval in obiskoval 
bolne v torek (27. 3.) in sredo (28. 3.) dopoldne.

Križev pot pripravijo skavti
Na petek pred cvetno nedeljo (23.3.) bodo 
pobožnost križevega pripravili naši skavti. 
Pobožnost bo kot po navadi potekala v cerkvi 
ob 17.30 uri. Ob vstopu v cerkev, boste lahko 
vaše ime napisali na križ. Ta križ bo v času 
križevega pota romal po naši cerkvi. K nošenju 
križa boste povabljeni vsi navzoči – tako bomo 
na zunaj pokazali duhovno resničnost, ki naj 
bi se dogajala v notranjosti – »nosite bremena 
drug drugega!« (Gal 6,2)

Praznik Gospodovega oznanjenja
Praznik Gospodovega oznanjenja vsako leto 
obhajamo 25.marca. Ker pa je letos na ta 
dan cvetna nedelja – bomo liturgično obhajali 
praznik Gospodovega oznanjenja že dan prej – 
v soboto 24. marca. Ta dan bo praznična sveta 
maša ob 8.00 uri zjutraj. Večerna sveta maša 
na ta dan, bo že maša cvetne nedelje.  

Oratorijski dan
V soboto, 24. marca, bo od 9. do 13. ure v 
pastoralnem domu potekal oratorijski dan. Na 
njem se bomo poglobili v skrivnosti velikega 
tedna in velikonočnih praznikov ter naredili 
butarice in druge izdelke z velikonočno 
tematiko, manjkalo pa ne bo tudi petja, 
»bansov« in iger. Vsi osnovnošolski otroci lepo  

 
vabljeni! Prijavnice so na voljo pri verouku in na 
spletni strani župnije Preska.

Cvetna nedelja 
Prvi dan velikega tedna je cvetna nedelja, ko 
bogoslužje poudarja Jezusov slovesni vhod 
v mesto Jeruzalem. Ljudje so ga pričakali 
z oljčnimi vejami in cvetjem ter pozdravljali: 
„Hozana na višavah, blagoslovljen je kralj 
judovski, ki prihaja v imenu Gospoda.“ Da bi 
tudi mi to podoživeli, se bomo ob 9.30 zbrali 
pred župniščem, blagoslovili zelenje ter se s 
procesijo spomnili Jezusovega slovesnega 
vhoda v Jeruzalem. Da bi laže začutili, da smo 
prav mi tisti, ki na trenutke Jezusa častimo z 
radostnimi vzkliki, in da smo prav mi tisti, ki že v 
naslednjem trenutku vpijemo: »Križaj ga, križaj 
ga!«, vas vabim, da pri procesiji sodelujemo 
z butaricami, petjem in procesijo, ki se bo 
kot lansko leto vila mimo župnišča, šole, po 
ozki poti ob pastoralnem domu proti cerkvi. 
Blagoslov zelenja bo pri vseh svetih mašah.

Križev pot na cvetno nedeljo
Križev pot na cvetno nedeljo pripravljajo 
župnijske zakonske skupine in drugi zakonci. 
Molitev križevega pot bo ob 16.00.

Obiski bolnih in ostarelih pred 
prazniki

Bolne in ostarele bom obiskoval po domovih na 
veliki torek (Seničica, Žlebe in Golo Brdo) in na 
veliko sredo (Preska, Vaše in Studenčice). Če 
bi še kdo rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči 
na tel. 051/303-164.

Premik ure na poletni čas v nedeljo, 
25. 3.

Prehod iz zimskega na poletni čas se letos 
zgodi v nedeljo, 25. 3. Na ta dan moramo ob 2. 
uri zjutraj ure premakniti za eno uro naprej, 
torej na 3. uro, s čimer bomo prešli na poletni 
čas. Vse večerne svete maše bodo ob 19.00. 
Večerna sveta maša na cvetno nedeljo bo že 
ob 19.00.



Poslanica svetega očeta  
Frančiška za postni čas 2018

»Ker se bo krivičnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila« (Mt 24,12). 

Dragi bratje in sestre,
ponovno nam bo prišla naproti Gospodova velika noč! Božja 
previdnost nam za pripravo nanjo vsako leto ponuja postni 
čas, »zakramentalno znamenje našega spreobrnjenja«[1], ki 
naznanja in udejanja možnost vrnitve Gospodu z vsem srcem 
in z vsem življenjem.
Tudi letos želim s to poslanico pomagati vsej Cerkvi živeti v 
veselju in resnici ta čas milosti. To bom storil tako, da se bom 
pustil navdihniti Jezusovemu izreku v Matejevem evangeliju: 
»Ker se bo krivičnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih 
ohladila« (Mt 24,12).
Ta stavek najdemo v govoru glede konca časov in se odvija v Jeruzalemu, na Oljski gori, 
ravno tam, kjer se bo začelo Gospodovo trpljenje. Z odgovorom na vprašanje učencev Jezus 
naznanja veliko stisko in opisuje stanje, v katerem bi se lahko znašla skupnost vernikov, torej 
pred bolečimi dogodki, nekaterimi lažnimi preroki, ki bodo mnoge varali in to tako močno, da 
bo srcem grozila ugasnitev dejavne ljubezni, ki je v središču vsega evangelija.

Lažni preroki
Prisluhnimo temu odlomku in se vprašajmo: kakšne oblike si prevzamejo ti lažni preroki? 
Oni so kot »krotilci kač«, saj izkoristijo človeška čustva, da bi jih zasužnjili in jih pripeljali tja, 
kamor sami hočejo. Koliko Božjih otrok zapade vplivu laskanja kratkotrajnih užitkov, ki jih 
napačno imajo za srečo! Koliko moških in žensk živi kot očaranih od slepila denarja, ki pa jih 
v resnici dela sužnje dobička ali bednih koristi. Koliko jih živi z mislijo, da so samozadostni 
ter tako padejo v past osamljenosti!
Naslednji lažni preroki so »šarlatani«, ki ponujajo za preprosto in takojšnjo rešitev trpljenja 
zdravila, ki pa se izkažejo za popolnoma neučinkovita. Kolikim mladim je ponujeno lažno 
zdravilo droge, odnosov v smislu »uporabi in odvrzi ter lahkih, a nepoštenih zaslužkov! 
Koliko jih je tudi zapletenih v popolnoma virtualno življenje, v katerem se sicer odnosi zdijo 
bolj preprosti in hitrejši, a se potem dramatično izkaže, da so brez smisla! Ti prevaranti, ki 
ponujajo stvari brez vrednosti, pa odvzamejo to, kar je najdragocenejše, kot je dostojanstvo, 
svoboda in sposobnost ljubiti. Prevarajo pa nas z nečimrnostjo, zaradi katere postanemo 
podobni pavom… in se s tem osmešimo. Iz tega pa ni več vrnitve nazaj. Ni se za čudit, 
da hudič, ki »je lažnivec in oče laži« (Jn 8, 44),  od nekdaj predstavlja zlo kot dobro in 
lažno kot resnično z namenom, da bi zmedel človekovo srce. Vsakdo od nas je zatorej 
poklican v svojem srcu razločevati ter preveriti, če ga ogrožajo laži teh lažnih prerokov. 
Dobro se je naučiti, da se ne zaustavljamo na nivoju takojšnjega, površnega, ampak, da 
znamo prepoznati to, kar pušča v nas dober in dolgotrajen vtis, saj prihaja od Boga in je za 
naše resnično dobro.

Ledeno srce
Dante Alighieri si v svojem opisu pekla prestavlja hudiča sedečega na ledenem prestolu[2], 
kjer prebiva v ledu zadušene ljubezni. Vprašajmo se torej, kako se v nas ohladi dejavna 
ljubezen? Kateri znaki nam kažejo na tveganje, da ljubezen ugasne?
To, kar ugasne dejavno ljubezen, je pohlep po denarju, »ki je korenina vsega zla« (1Tim 
6,10); njemu sledi zavrnitev Boga in iskanja tolažbe pri Njemu, torej, da imamo raje potrtost 
kot podporo njegove Besede in zakramentov.[3] Vse to se spreminja v nasilje do tistih, ki jih 
imamo za grožnjo našim »gotovostim«, kot je nerojeni otrok, oboleli starostnik, začasni gost, 
tujec, pa tudi bližnji, ki se ne ujema z našimi pričakovanji.
Tudi stvarstvo je tiha priča te ohlajene dejavne ljubezni: zemlja je zastrupljena z odpadki 
nemarnosti in dobičkaželjnosti; morja, tudi ta onesnažena, morajo žal prekriti ostanke tolikih 
brodolomov prisilnih migracij; nebo, ki v načrtu Boga poje njemu slavo, je razbrazdano od 



strojev, ki dežujejo smrtonosne naprave.
Ljubezen se ohlaja tudi po naših skupnostih. V apostolski spodbudi Veselje evangelija 
sem skušal opisati najočitnejša znamenja tega pomanjkanja ljubezni. Ta so: sebična 
naveličanost, jalov pesimizem, skušnjava po osamitvi, vpletenost v nenehne »bratomorne 
vojne«, posvetna miselnost, ki vodi v to, da se ukvarjamo s tem, kar je navidezno ter s tem 
zmanjšamo misijonarsko gorečnost.[4]

Kaj storiti?
Če opazimo v svoji notranjosti ter okoli nas pravkar opisane znake, nam Cerkev naša mati 
in učiteljica skupaj z včasih grenkim zdravilom, ponuja v tem postnem času sladko sredstvo 
molitve, miloščine in posta.
Več časa posvetimo molitvi in omogočimo svojemu srcu, da odkrije skrivne laži, s katerimi 
varamo sami sebe[5] in bomo končno začeli iskati tolažbo v Bogu. On je naš Oče in hoče 
za nas življenje.
Izvajanje miloščine nas osvobaja pohlepnosti ter nam pomaga odkriti, da je drugi moj brat, 
saj to kar imam, ni nikoli samo moje. O, kako bi hotel, da se miloščina spremeni za vse v 
res pravi stil življenja! O, kako bi hotel, da bi kot kristjani posnemali zgled apostolov in bi 
videli v možnosti podeljevanja svojih dobrin z drugimi, konkretno pričevanje občestva, ki ga 
živimo v Cerkvi. Glede tega vas spodbujam skupaj s sv. Pavlom, ko je povabil Korinčane 
naj napravijo nabirko za skupnost v Jeruzalemu: »to namreč koristi vam« (2Kor 8,10). To še 
na poseben način velja med postnim časom, ko številne organizacije napravijo nabirko za 
Cerkve in ljudi v težavah. O, kako bi hotel, da bi v naših vsakodnevnih odnosih pred bratom, 
ko prosi pomoč, mislili, da je tudi to poziv božanske previdnosti, saj je vsaka miloščina 
priložnost postaviti se na stran previdnosti Boga do svojih otrok. In če se danes On poslužuje 
mene, da bi pomagal bratu, kako ne bo jutri poskrbel za moje potrebe, torej On, ki ga nihče 
ne prekaša v velikodušnosti?[6]
In končno, post odvzame moč našemu nasilju, nas razoroži ter tako predstavlja pomembno 
priložnost za rast. Po eni strani nam omogoča okušati to, kar občutijo tisti, ki jim res manjka 
najbolj potrebno ter prenašajo vsakodnevno lakoto, po drugi strani pa izraža stanje našega 
duha, lačnega dobrote in žejnega Božjega življenja. Post nas prebudi, napravi nas bolj 
pozorne do Boga in do bližnjega ter razvname voljo po pokorščini Bogu, ki edini nasiti našo 
lakoto.
Hotel bi, da moj glas seže onkraj meja katoliške Cerkve ter doseže vse moške in ženske 
dobre volje, ki so odprti za poslušanje Boga. Če ste kot mi prizadeti zaradi širjenja krivičnosti 
po svetu, če vas skrbi led, ki hromi srca in dejanja, če vidite, da se zmanjšuje skupen čut za 
človeško, se nam pridružite, da bomo tako skupaj klicali Boga, skupaj se postili in skupaj z 
nami podarili, kolikor je mogoče, za pomoč bratom in sestram.

Ogenj velike noči
Vabim predvsem člane Cerkve, da z vso gorečnostjo, podprti z miloščino, postom in molitvijo, 
stopijo na pot postnega časa. Če se včasih zdi, da v mnogih srcih ugaša dejavna ljubezen, 
pa tako ni v Božjem srcu! On nam namreč podarja vedno nove priložnosti, da bi začeli 
ponovno ljubiti.
Ugodna priložnost tudi letos bo pobuda »24 ur za Gospoda«, ki nas vabi v kontekstu 
evharističnega češčenja k obhajanju zakramenta sprave. Leta 2018 bo torej potekala 
petek, 9. in soboto, 10. marca in sicer navdihnjena ob besedah Psalma 130,4: »Pri tebi je 
odpuščanje«. V vsaki škofiji bo vsaj ena cerkev ostala nepretrgoma 24 ur odprta za možnost 
molitve češčenja in zakramentalne spovedi.
V noči velike noči bomo podoživeli sugestiven obred prižiganja velikonočne sveče. Prižgana 
pri »novem ognju«, bo luč postopoma pregnala temo in razsvetlila vse, ki so se zbrali pri 
bogoslužju. »Svetloba slavno vstalega Kristusa naj prežene temine srca in duha«[7], da 
bomo lahko vsi mi podoživeli izkušnjo emavških učencev in bo poslušanje Gospodove 
besede in nahranitev z evharističnim kruhom, omogočilo našemu srcu, da bo ponovno 
zagorelo v veri, upanju in dejavni ljubezni. Iz srca vas blagoslavljam ter molim za vas. Ne 
pozabite moliti zame.

Iz Vatikana, 1. novembra 2017,
na slovesni praznik vseh svetih.


