Ponedeljek
26. 3. 2018

Larisa, muč.

19.00 (kapela)

Torek
27. 3. 2018

Rupert, šk.

7.00 (kapela)

Sreda
28. 3. 2018

Bojan, kn.

19.00 (kapela)

+ Stanislava Bukovšek, obl.,
in Alojz Bukovšek, r. d.

Četrtek
29. 3. 2018

VELIKI ČETRTEK

19.00 (cerkev)

+ Franc Avsec, 7. dan
+ Zdravko Kopač

Petek
30. 3. 2018

++ VELIKI PETEK

7.00 (cerkev)
15.00 (cerkev)
19.00 (cerkev)

molitveno bogoslužje
križev pot
obredi velikega petka

Sobota
31. 3. 2018

VELIKA SOBOTA

6.30 blagoslov ognja
7.00 molitveno bogoslužje
8.00–12.00 molitve pri Božjem grobu za
veroučence
13.00 (DSO) blagoslovi velikonočnih jedil
14.00, 15.00,
16.00 (cerkev)
16.30 molitveno bogoslužje
20.00 + Franc Kosten

Nedelja

1. 4. 2018
Apd 10,34.37-43;
Ps 118,1-2.1617.22-23; Kol
3,1-4 ali 1 Kor
5,6-8; Jn 20,1-9

Jona, muč.

Amadej, kn.

Benjamin, muč.

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA
VSTAJENJA

Ciril Jeruzalemski, šk.-uč.

+ Željko Černjavski, 7. dan
+ Marija Bezlaj, obl.
za zdravje

6.00 ++ starši Franc in Antonija
Bečan
9.30 za žive in rajne farane
19.00 + Franc Knific

Ponedeljek
2. 4. 2018

vel. osmina
Frančišek, red. ust.

Torek
3. 4. 2018

vel. osmina
Sikst I., pp-muč.

Sreda
4. 4. 2018

vel. osmina
Izidor, šk-uč.

19.00 (cerkev)

+ Alojzija Bizant, obl.

Četrtek
5. 4. 2018

vel. osmina
Vincencij Ferer, duh.

19.00 (cerkev)

++ starši Rekef in Osovnikar

Petek
6. 4. 2018

vel. osmina
Viljem, op.

16.00 DSO ++ za rajne
19.00 (cerkev) ++ Franc in Marija Jarc,
Vaše 20

Sobota
7. 4. 2018

vel. osmina
Janez, duh.

7.15 Fatimska pobožnost
8.00 Za duh. poklice
19.00 (cerkev) + Jože Petkovšek

Nedelja

8. 4. 2018
Apd 4,32-35; Ps
118,2-4.1315.22-24; 1
Jn 5,1-6; Jn
20,19-31

2. velikonočna
– bela nedelja –
nedelja Božjega
usmiljenja

8.00 (cerkev) + Franc Bizant, obl.
10.00 (Petelinc) + Frančišek Mihovec
16.00 (DSO) sv. maša (Smlednik)
7.00 (kapela)

Župnija Preska

Napovedni koledar:

MAŠNI NAMENI

++ za rajne

7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Angela Praprotnik, obl.
19.00 ++ Peter in starši Peterlin

Valter, šk.

TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
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.

9. 4. – kateh. Sestanek, tajništvo ŽPS,
birmanska 9-dnevnica
11. 4. – srečanje Karitas
15. 4. – praznik sv. birme
16. 4. –22.4. – teden molitve za
duhovne poklice
19. 4. – kateheza odraslih
20. –22. 4. – anim. vikend v Adergasu
22. 4. – žegnanje Petelinc ob 11.00

Krstna nedelja

Nedelja, 29. 4., bo krstna. Priprava na
zakrament sv. krsta bo v četrtek, 26. 4.,
ob 20.00 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
usmiljenja:

uri

Božjega

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

Jutranja adoracija:

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

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.

Čiščenje cerkve:

28. 3. – 1., 2. in 3. skupina ob 8.00
7. 4. – 3. skupina (vodja: Urška Jenko)
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

OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika

Leto: XXIX

številka: 6

25. marec 2018

Družina na poti prenosa vere

Slišati »poke« odpirajočega se groba
»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi
in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« (Jn 11,25–26)
To je najbolj temeljno vprašanje naše vere in v letu prenosa vere v družini ga Jezus s
posebnim tonom postavlja vsakemu izmed nas. Verujem, da je po veri, velika noč v meni,
da je v meni sila, ki odpira grobove, vsakršen grob. Postni čas nas je soočil z mnogimi
grobovi, ki jih nosimo v sebi. Strah velikokrat spreminja moje srce v grob, prostor, poln
strašljivih podob in morečih glasov. Stvar, ki najbolj zasužnjuje človeka, ga najbolj hromi,
mu najbolj odvzema življenje. Vse naše grehe naredimo zaradi strahu. Glejte samo ranjene
ljudi svojega življenja, barabe, nasilneže, teroriste, karieriste, posesivneže, ljudomrzneže in
kar je še negativcev. Niso od vedno taki. Niti niso taki v svojem bistvu. Takšne jih je naredil
strah.
Naši najmlajši se bojijo biti sami, šolarjev je strah pred neuspehi v šoli, pri športu, najstnike
je strah pred samim seboj, da niso dovolj lepi, dobri, pametni, uspešni, mlade je strah
življenjskih odločitev, izbire poklica, da ne bodo dobili življenjskega sopotnika, zakonce je
strah za otroke, srce jim polni strah, ki ga povzroča služba in tempo življenja, dostikrat tudi
misel na jutrišnji dan. Da ne omenim strahov, ki jih povzročajo posebno težke okoliščine in
preizkušnje, kot so bolezen, nezvestoba, brezposelnost … Vidimo, da je veliko dejavnikov,
ki spreminjajo naše srce v grob, kraj, kjer se težko živi. A kaj je tisto, kar premaga te
strahove?
Kot veliko otrok je bilo tudi mene strah teme. V njej je vse tako neznano, da človek nima
ničesar, na kar bi se oprl. In tako postane izgubljen in nemočen. Ta strah sem kasneje
premagal. A ne tedaj, ko sem se bil sam sposoben soočiti s temo ali ko sem odkril, da sem
močnejši od nje, temveč veliko prej. Premagal sem jo takrat, ko sem se začel zavedati, da
mi tema nič ne more, ker sta tam, za vrati sobe, ati in mami, ki sta močnejša od teme, da
jo lahko vsak trenutek premagata in da bosta zame naredila vse. To je bila moja oporna
točka. Nekaj, v kar sem verjel. In Jezus nas sprašuje prav to, ali verjamem, da je tu, On, ki
je močnejši od vseh strahov.
Strahovi so po navadi posledica naših notranjih ran in Jezus nosi rane, ker se velika noč
lahko zgradi samo na ranah. In stopiti v njegove in naše rane pomeni doživeti veliko noč.
Vstopiti v tisto, v kar si doslej nismo upali. Kajti tam notri, v naši rani, v našem strahu, je
naša velika noč. Zato nas vabi, da skupaj z njim vanjo stopimo. Da se z njo soočimo. On
je tam že bil. Vanjo pa moraš tudi ti, da mu pustiš, da te odnese ven iz tega groba. Ko boš
namreč v svojih ranah, v vsem težkem in temnem iz svojega življenja, čutil, da te ima rad,
da te sprejema, da ti ne zameri in te zaradi tega ne zapušča, temveč da te stisne k sebi in
odnese ven, potem se boš spremenil.
Kajti za veliko noč moramo vstati tudi mi, ne samo Jezus. In začne se, ko pustimo Jezusa
v svoje rane. Ko pustimo Gospodovo ljubezen tja, kamor doslej ni imela vstopa. V svoje
strahove, bolečine, v temine, v svojo preteklost. Da bi storili tisto, kar bi že dolgo morali, pa
zaradi strahu nikoli nismo. Da bi naredili korak iz svojih ječ in svojih grobov. Da bi odpustili
drugim ali sebi, da bi sprejeli sebe in svojo preteklost, njene dogodke, nesreče in bolečine.
Da bi dopustili v sebi novo življenje.
In ta izkušnja je premočna, da bi jo zadržali zase. Sama od sebe bo silila ven iz srca in
ogrela mnoga srca za Jezusa.
Jure Koželj, žpk.

Spovedovanje veroučencev

Prve dni velikega tedna (pon., 26. 3.,
tor., 27. 3., sre., 28. 3.) bo potekalo
spovedovanje veroučencev pred prazniki.
Spovedovanje bo potekalo v času rednega
verouka. V času velikonočnega tridnevja
in na velikonočni ponedeljek ni rednega
verouka.

Ministrantske vaje pred prazniki

V ponedeljek, 26. 3., torek, 27. 3., in sredo,
28. 3., bomo imeli z ministranti vaje pred
prazniki. Vsakakokrat ob 19.30. Prosim za
zanesljivo udeležbo.

Čiščenje cerkve in njene okolice
pred prazniki

Predpraznično čiščenje cerkve bo na veliko
sredo, 28. 3., ob 8.00. Čistijo 1., 2. in 3.
skupina. Vse može, ki vam čas to dopušča
in imate voljo, pa vabim k čiščenju okolice
cerkve, prav tako v sredo ob 8.00.

Častna straža ministrantov ob
Božjem grobu

Tudi letos bomo imeli živo častno stražo
Najsvetejšega ob Božjem grobu. Za živo
častno stražo Jezusovega telesa v grobu
bodo poskrbeli naši ministranti.

Molitveno bogoslužje na veliki
petek in veliko soboto

Na veliki petek se bomo ob 7.00 v cerkvi
pred Božjim grobom zbrali k molitvi
bogoslužnega branja in hvalnic velikega
petka. Molitev bo spremljal zvočni posnetek
čudovitih odpevov za to molitveno
bogoslužje. Odpeve, ki jih je uglasbil
Jože Trošt, pojejo ljubljanski bogoslovci.
Prav tako bo molitveno bogoslužje na
veliko soboto, in sicer ob 7.00 – molitev
bogoslužnega branja in hvalnic, ob 16.30
pa molitev večernic.

Devetdnevnica pred praznikom
Božjega usmiljenja

Sveti oče Janez Pavel II. je nedeljo po
veliki noči razglasil za nedeljo Božjega
usmiljenja. Pred to nedeljo pa se opravlja
devetdnevnica Božjega usmiljenja, ki
jo začnemo na veliki petek in vsak dan
zmolimo rožni venec Božjega usmiljenja.
Na nedeljo Božjega usmiljenja Cerkev
naklanja popolni odpustek vsem, ki so
duhovno ustrezno pripravljeni (sveta
spoved, molitev po namenu svetega
očeta, obhajilo). Devetdnevnico bomo
opravljali tudi skupaj: na veliki petek po

križevem potu ob 15.00, na veliko soboto
po molitvenem bogoslužju ob 7.00, na
veliko noč po večerni sveti maši ob 19.00.,
na velikonočni ponedeljek po sveti maši ob
8.00 ter vse naslednje dni po večerni sveti
maši.

Velikonočna osmina

Vstajenjska nedelja se podaljša na celoten
teden. »To je dan, ki ga je naredil Gospod.
Veselimo se ga in se radujmo. Aleluja.
Aleluja.« Ko izpovemo: »To je dan, ki
ga je naredil Gospod,« ne rečemo le, da
je vstajenjski dan lahko ustvaril le Bog,
ampak poudarjamo, da dan vstajenja
zaobjema in vključuje vse človeške dneve,
da se vsi naši dnevi razcvetijo v edini večni
vstajenjski dan, ki ga ne bo nikdar konec.
Vseh osem dni tako postane en sam in
edini veliki dan veselja in praznovanja
vstajenja. Vsak dan velikonočne osmine
vas vabim k sveti maši.

Velikonočni ponedeljek

Okrepljeni s praznovanjem vstajenja
in življenja želimo obiskati prijatelje in
sorodnike. Ti obiski bodo tako prostor
srečanja z Vstalim. Ta dan bo v župnijski
cerkvi sveta maša zjutraj ob 8.00, ob
10.00 pa bo sveta maša pri sv. Jakobu
na Petelincu. Pred mašo bo protipotresna
pobožnost, ki jo bomo ob 9.50 začeli
pri ostankih nekdanje mežnarije. Lepo
vabljeni.

Skupina za starejše

V sredo, 4. 4., po večerni sv. maši bo v
župnišču srečanje skupine za starejše.
Srečanja vodi ga. Štefanija Mole,
svetovalka v Družinskem centru Betanija.
Srečanje traja uro in pol. Dobrodošli stari
in novi člani.

Sestanek za starše birmancev

V sredo, 4. 4., ob 20.00 starši birmancev
vabljeni na zadnji sestanek pred praznikom
sv. birme. Pogovorili se bomo glede
neposrednih priprav na sam praznik.

Biblična skupina

V četrtek, 5. 4., po večerni sv. maši bo
v župnišču srečanje biblične skupine.
Vabljeni ljubitelji poglabljanja v Besedo
Življenja.

Prvi petek

Petek, 6. 4., je prvi v aprilu. Ta dan ne bom
obiskoval bolnih in onemoglih, ker sem jih

pred prazniki. Takoj po maši bo molitvena
ura za posvečene Jezusovemu srcu. Od
20.00 pa do 24.00 bo češčenje v kapeli.
Ob 21.00 bo molitvena ura za duhovnike.
Ob 22.00 bo molitev očenašev po vaših
namenih. Vabim vas k obhajanju devetih
prvih petkov: spoved (velja velikonočna),
zadostilno obhajilo, molitev.

Birmanska devetdnevnica

O Jezusovem Vnebohodu so se apostoli
skupaj z Marijo v molitvi pripravljali na
prihod Svetega Duha, na prve Binkošti.
S tem so nam pokazali, kako se moramo
tudi mi pripraviti na prejem sv. birme.
Birmanska devetdnevnica je obvezna za
vse birmance. Potekala bo od petka, 6. 4.,
do vključno sobote, 14. 4. Vsak dan bo pol
ure pred sv. mašo, ob 18.30, molitev pred
Najsvetejšim in priložnost za sv. spoved,
ob 19. uri pa sv. maša. K devetdnevnici
posebej vabljeni starši, botri in drugi
sorodniki naših birmancev!

Prva sobota

Sobota, 7. 4., je prva v aprilu in je
posvečena češčenju brezmadežnega srca
Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev
rožnega venca na fatimski način v kapeli
sv. Družine, sledila bo sv. maša. Lepo
vabljeni.

Spovedni dan za prvoobhajance

V soboto, 7. 4., ob 14.00 bo v pastoralnem
domu potekal spovedni dan za naše
prvoobhajance. V prvem delu bo potekala
priprava na spoved, drugi del tega dneva
bo spoved, tretji pa praznovanje. Predviden
zaključek ob 18.00.

Bela nedelja

2. velikonočna nedelja je bela nedelja
ali nedelja Božjega usmiljenja. Ime bela
nedelja (lat. Dominica in albis) izvira iz
starokrščanskih časov, ko so novokrščenci,
ki so prejeli zakrament sv. krsta med
velikonočno vigilijo, ves teden po veliki
noči prihajali k bogoslužju v belih oblačilih.
Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005)
je 30. aprila leta 2000 na nedeljo po veliki
noči razglasil poljsko redovnico Favstino
Kowalsko za svetnico ter ob tej priložnosti
določil, da se bo prva nedelja po veliki
noči »odslej v vsej Cerkvi imenovala
nedelja Božjega usmiljenja.« Papež se je
pri tem oprl na javno razodetje, posebej
na Božjo besedo te nedelje, ki nazorno
govori o Božjem usmiljenju, povod pa je
bilo Jezusovo razodetje sestri Favstini:
»Hči moja, govori vsemu svetu o mojem

neizmernem usmiljenju. Hočem, da je
praznik Božjega usmiljenja zatočišče
vseh duš, pribežališče vseh grešnikov.
Ta dan bom razodel polnost svojega
usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto
spoved in prejel sveto obhajilo, bo dobil
popolno odpuščanje grehov in kazni za
grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni,
čeprav so njegovi grehi še tako veliki.
Hočem, da praznik mojega usmiljenja
slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki
noči. Povej ranjenim ljudem, da se morajo
zateči k mojemu usmiljenemu Srcu in
dal jim bom svoj mir. Preden pridem
kot pravičen sodnik, pridem kot kralj
usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljenje,
se sam obsodi.«

Srečanje birmancev z nadškofom
birmovalcem

Srečanje z birmovalcem, upok. nadškofom
Alojzijem Uranom bo v ponedeljek, 9. 4.,
ob 18.00 v cerkvi. Srečanja se zagotovo
udeležite birmanci, starši in botri, povabljeni
ste tudi vsi ostali. Na srečanju se bodo
birmovalcu najprej predstavili birmanci,
sledil bo pogovor z birmanci in nagovor za
vse navzoče. Med sveto mašo, ki bo sledila
srečanju, bo birmovalec spovedoval.
Priložnost za spoved izrabite predvsem
starši in botri. Birmanci izrabite priložnost
za spoved v času devetdnevnice.

Zahvala

Iskrena hvala vsem, ki boste v teh dneh
na različne načine doma in v župniji drug
drugemu pripravljali lepe in doživete
velikonočne praznike. Bog vam povrni.

Križev pot na cvetno nedeljo

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

Mesec marec

K Bogu so odšli:
Ivan Kršinar (88), Preska
Željko Černjavski (74), Seničica
Ciril Prezelj (78), Preska
Franc Avsec (75), Goričane
Božji otroci so postali:
Stela Šverko, Medvode
Ela Gortnar, Preska
Mark Mrak, Svetje
Kim Trampuš, Preska

Duhovni program velikonočnega tridnevja
Veliki četrtek
Na veliki četrtek zvečer praznujemo postavitev zakramentov
svete evharistije in mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji
večerji izročil svoje telo in kri v jed in pijačo. Obenem je postavil
zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično storil z gesto
umivanja nog učencem.
Zvečer ob 19.00 bomo slovesno obhajali mašo velikega četrtka,
pri kateri bo obred umivanja nog.
Obred umivanja nog:
V letu prenosa vere v družini bodo v vrstah apostolov vsi tisti, ki
so na poseben način vključeni v proces prenašanja življenja po
veri na mlajšo generacijo. Med njimi bosta predstavnika starih staršev, očetov in
mater, mladih, šolarjev, birmanskih in krstnih botrov in pa katehetov.
Po maši bomo Najsvetejše prenesli v tabernakelj na stranski oltar Jezusovega
krsta, kjer bo postavljena ječa. Po maši bo molitveno bdenje pred ječo:
•
takoj po maši: ključarji
•
sodelavci Karitas, mladi in mladinski pevski zbor
Veliki petek
Na veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljenja in
smrti na križu. Na ta dan je strogi post. Zjutraj ob 7.00
se bomo zbrali k molitvi bogoslužnega branja in hvalnic
pred Božjim grobom. Pri bogoslužju ob 15.00, ko se
spominjamo ure Jezusove smrti na križu, bomo v cerkvi
molili križev pot.
Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali pri obredih velikega petka.
Med obredi velikega petka beremo poročilo o Jezusovem
trpljenju iz Janezovega evangelija, častimo križ ter v slovesnih prošnjah prosimo za
družbo in njene voditelje, za drugače verujoče in neverujoče, za cerkvene potrebe
kot tudi za odnose z judovsko skupnostjo. Ob koncu obredov velikega petka je
obhajilni obred. Duhovnik posvečene hostije prinese iz »ječe«, kamor so bile
odnesene na veliki četrtek, z njimi obhaja sebe in vernike, po zaključku obreda pa
jih odnese na novo mesto, tokrat v Božji grob.
Po obredih bo sledila molitev pred Najsvetejšim v Božjem grobu:
•
takoj po obredih: zakonci
•
ob 21.00: odrasli pevski zbori

Velika sobota

veliki petek.

Na veliko soboto zgodaj zjutraj duhovniki
blagoslavljajo velikonočni ogenj in vodo,
s katerima verniki pokadijo in pokropijo
domove. Pri nas bo blagoslov ognja ob
6.30 pred cerkvijo. Velika sobota je sicer
dan celodnevnega čaščenja Jezusa v
Božjem grobu, kamor je bil prenesen na

Red češčenja:
•
7.00 – molitveno bogoslužje
•
8.00 – birmanci (8. in 9. razred)
•
9.00 – 1. in 2. razred (prvoobhajanci)
•
10.00 – 3. in 4. razred
•
11.00 – 5., 6. in 7. razred
Velikonočni blagoslov jedil ima posebno simboliko. Namen blagoslova je, da se
zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo
bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju.
Blagoslovi velikonočnih jedil:
•
V DSO: ob 13.00
•
V župnijski cerkvi: ob 14.00, 15.00 in 16.00. Po blagoslovu vabljeni, da se
še nekaj časa v molitvi pomudite ob Božjem grobu.
Molitve večernic pred Božjim grobom bodo ob 16.30.
Velikonočno praznovanje začnemo ob 20.00 z velikonočno vigilijo, ki nas s
slovesnim bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Pri tem imata
poseben pomen hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa, in
krstno bogoslužje oz. obnovitev krstnih obljub. Pri maši beremo več svetopisemskih
besedil, ki nas spominjajo na našo odrešenjsko zgodovino. S seboj k bogoslužju
prinesite sveče, ki jih bomo prižgali med slavjem luči ter med obnovitvijo krstnih
obljub.
Velika noč Gospodovega vstajenja
Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo največjega
čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Po
starodavni slovenski navadi so v jutranjih urah po župnijah vstajenjske procesije
z Najsvetejšim. Zjutraj ob 6.00 bomo z vstajenjsko procesijo oznanili Gospodovo
vstajenje našemu kraju. Procesija bo potekala po običajni poti. Red procesije:
Na čelu procesije gre kip Vstalega Zveličarja, za njim farno bandero, bandera s
podružnic, možje in fantje, evharistični banderi (beli), veroučenci, pevci, ministranti,
nebo (duhovnik z Najsvetejšim), mali banderi, žene, dekleta in otroci. Poskušajmo
se držati predpisanega reda, da bo procesija urejena in lepa.
Red procesije ima svoj izvor že v stari zavezi. V 4 Mz 10 je procesija razdeljena
po Izraelovih rodovih – torej ima svoj red. Ps 148, kjer so v hvalnici Gospodu
ločeni kralji in ljudstva, knezi in vladarji, mladeniči in mladenke, starčki in dečki …
Bandera verjetno izvirajo iz časa cehov in so se okrepila v času različnih bratovščin,
kongregacij itd., mislim, da je večina sedanjih bander ravno z začetka 20. stol. Ker
danes ne obstajajo združenja, se zdi smiselna razdelitev: moški in ženske, otroci in
pa sodelavci pri bogoslužju, zaradi praktičnosti imajo svoje mesto pevci, lepo pa bi
bilo, če bi bilo več narodnih noš.
Vabilo narodnim nošam
K vstajenjski procesiji lepo vabim narodne noše. Mesto narodnih noš v procesiji je
pred ministranti in za pevci. Za več informacij se obrnite na tel. 031-393-052.
Praznične svete maše ta dan bodo po običajnem nedeljskem redu: zjutraj ob 6.00
takoj po vstajenjski procesiji, ob 9.30 in 19.00. Pri vseh mašah bo darovanje za
potrebe župnije. Za vsak vaš dar vam Bog povrni z večnimi darovi. Po večerni maši
bomo pred Najsvetejšim zapeli Marijine litanije z velikonočnimi odpevi.

Prenos vere v družini v luči velikega tedna
Bližajoči se veliki teden terja od nas resen premislek in pripravo. Marsikdo bi se s premislekom strinjal,
a se vprašal zakaj priprava? Ali ni sam veliki teden višek priprave na veliko noč? Ali ni bil ves postni čas
priprava na praznik naše vere? Vse to je res. A veliki teden je pravzaprav velik didaktičen pripomoček, ki
ga lahko družine izkoristijo za prenos največjih resnic naše vere. Četudi vsega ne bodo znali obrazložiti,
četudi vsega ne moremo razumeti, velikokrat že sama prisotnost pri obredu nagovori. Zato imamo
obrede v naših življenjih in zato so obredi velikega tedna nekaj posebnega. Seveda pa nas, kot vedno,
lahko nebistveno oddalji od bistvenega.
CVETNA NEDELJA - Jezus trka na vrata družine …
Slovesni Jezusov prihod v Jeruzalem obeležujemo s cvetno nedeljo, na katero blagoslovimo zelenje.
Že zaradi tega, pa tudi pasijona, ki ga beremo med mašo, je liturgija drugačna. Za razliko od ostalih
postnih nedelj je maša bolj slovesna. Na tem mestu je modro ozavestiti, da gre za velike skrivnosti
naše vere. Kristus, ki prihaja v Jeruzalem, kjer se bodo odvile največje skrivnosti, pravzaprav vstopa
v naše domove, da bi le-te zaživele tam. Kot pravi papež (AL 318), Jezus trka na vrata, da bi vstopil.
Jeruzalemčani so ga sprejeli z zelenjem in vzklikanjem. To simbolizira našo, velikokrat pretirano,
navdušenost, ob zavedanju, da smo s tem, ko grešimo, tudi mi v tisti množici, ki bo vpila: »Križaj ga!« A
ta dvojna razsežnost svetosti in grešnosti je vsakodnevna drama našega duhovnega boja, pri čemer je
lepota cvetne nedelje v tem, da je bolj bistvena svetost, da je bolj pomembno, da Kristus vstopi v ta naš
neodrešeni Jeruzalem. Iz njega se bo na Golgoto odpravil s križem naših grehov in težav …
VELIKI ČETRTEK - … da bi z njo obhajal evharistični obed …
.. še pred tem pa bo z nami obedoval. Veliki četrtek je najbolj znan po »zadnji večerji«. Ne morem
povedati, kako neprimeren mi je ta izraz. »Zadnja« večerja ne izraža bistva večerje, ki jo je naš
Odrešenik obhajal z dvanajsterimi. »Večerja usmiljenja« (saj je pri njej učencem umil noge), »Večerja
ljubezni« (saj jim je s tem izkazal ljubezen do konca), »Večerja darovanja« (saj jim je dal svoje Telo in
Kri), »Večerja odrešenjskega spomina« (saj je rekel, naj to učenci delajo v njegov spomin), ali preprosto
Gospodova večerja, Kristusova večerja, večerja življenja. Vse to bi veliko bolj izražalo bistvo večerje,
kot pa pridevnik »zadnja«, ki kaže samo in zgolj na to, da je Jezus takrat zadnjič jedel. Z učenci je sicer
obhajal pashalno večerjo, torej večerjo, ki je bila in je za Jude ob prazniku pashe bistvena. Ne da bi se
preveč spuščali v judovske običaje, se lahko od njih naučimo tega prenosa vere. Sestra Rebeka Kenda
me je nekoč navdušila, da bi delček »evharistije« obhajali doma. Ponekod je to možno preko kruhkov,
ki jih zlasti otroci, prejmejo pri maši velikega četrtka. A dovolj bo že, če bomo ozavestili, da je naše
družinsko življenje, življenje usmiljenja, saj s tem ko odpuščamo, s tem ko sprejemamo drug drugega v
tem kar smo, pravzaprav obhajamo »večerjo usmiljenja«. Kako lepo bi bilo, če bi bilo življenje ljubezni
ozaveščeno na veliki četrtek. V mnogih družinah, to ni mogoče in prav je, da ozavestimo to tam, kjer
to je možno. Bog je vstopil in vstopa v življenje družine in to lahko praznujemo na ta dan, da bo naša
družina živela življenje spomina. Skratka Bog trka na vrata, da bi z nami obhajal evharistični obed, torej,
da bi bil z nami, za nas, med nami …
VELIKI PETEK – Zaveza, ki jo je Bog s človeštvom zapečatil na križu
V družbi, kjer je vse lepo, kjer ni staranja, ni umiranja, ni težav, v tej družbi govoriti o trpljenju ni lahko.
Zato so toliko zelo pogumne družine, ki svoje otroke soočijo z realnostjo. Na drugi strani, so družine,
ki otroke silijo v realnost, saj mnogi otroci zaradi razmer v katerih živijo prezgodaj odrastejo. Za oboje
more biti križ znamenje Kristusove solidarnosti z nami. Na poti križa srečamo različne ljudi, v različnih
situacijah. Naslednji citat tako rad uporabljam zato, ker sem ga izkusil na lastni koži in ker vem, da more
biti zavedanje, da je Bog z nami v najtežjih trenutkih, pravzaprav najbolj odrešilna bilka našega življenja:
Bolečine in bojazni doživlja družina v povezanosti z Gospodovim križem in njegov objem omogoča,
prenašati najhujše trenutke. V grenkih dnevih se poveže z zapuščenim Jezusom, kar lahko prepreči
zlom družine. (AL 317)
Križ je tisto mesto, kjer zremo v neizmerno ljubezen Boga do nas. Zaveza, ki jo je Bog z nami zapečatil
na križu, zaveza od katere ne odstopa. Dan velikega petka, more, ob vsej svoji žalosti, biti na nek način
notranje vesel dan, saj že zremo proti odrešenju, saj nas ni strah, ker vemo, kaj temu dnevu sledi …
VELIKA SOBOTA – dan groba
Vmes pa nas čaka poseben dan preizkušnje, dan »Božje tišine in odsotnosti«. V zadnjem času sem
imel večkrat možnost opazovati starše, ki so svoje otroke pripeljali na pogreb oz. v vežico, kjer je ležalo
truplo pokojnika. Občudoval sem njihov pogum, saj so svoje otroke soočili z resničnostjo, pred katero
svet beži. Vsi radi bežimo pred resničnostjo, ki se ji reče odsotnost: odsotnost ljubezni v naših življenjih,
odsotnost sprejetosti, predvsem pa odsotnost bližnjega in Bližnjega. V primeru odsotnosti bližnjega nas
nagovarja že veliki petek, da se oklenemo križa. V primeru odsotnosti Bližnjega pa je nagovarjajoča
velika sobota. Molitev ob Božjem grobu nas navaja, da bomo vztrajni tudi v težkih trenutkih, ko ne bomo
čutili Božje prisotnosti. Umanjkanje le-te največkrat čutimo ravno pri izgubi ljubljenih. In zato sem omenil
pogum staršev. Ker je tudi Božji grob dejstvo, ker je tudi tišina Boga v naših življenjih realnost. Tišina,
da bi mogla Beseda še bolj v polnosti spregovoriti na dan vstajenja …
Matevž Vidmar, katehet

