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Predlagamo, da ta koledar vsak teden vzamete v roke. Odlomek Svetega pisma je
osnova za razumevanje posameznega tedna praznovanja. Potrebno je vsakokrat
prebrati besedilo, ki je navedeno in v luči vsebine razmišljati o tem, kaj bi lahko storili,
da bi vsebino praznovanja posamezne nedelje globlje razumeli in sprejeli. Še nekaj
je zelo pomembnega: vzeti si je potrebno pet minut, pet minut miru in pet minut
hranjenja duše, ki bo vsak teden na ta način zares živela. Vse najboljše in čestitamo!

Pepelnica, 2. marec

Mt 6,1-6.16-18
Ko sem bil otrok, je bila Pepelnica drugačna od današnje. Nasprotniki Cerkve so radi na ta najbolj postni in strogi spokorni dan
uprizorili pokopavanje Pusta. Želeli so prizadeti vse, ki smo spoštovali začetek postnega časa in bi radi preživeli dan brez hrupa, brez
smešenja vrednot vernikov in brez zasramovanja verskih voditeljev. Za pol klobase in polič vina so dobili ljudi, ki so uprizarjali pogreb
s hrupom in veseljačenjem. Našim staršem to ni bilo všeč, ni jim bilo vseeno, kaj se dogaja v javnosti. Prepovedali so nam, da bi kot
otroci leteli na cesto in gledali norčije. Hvala jim, ker so nam na ta način dali vedeti, da se s Pepelnico in pepeljenjem začenja resna in
spoštovanja vredna doba cerkvenega leta in da je potrebno vstopiti vase in pustiti neresnost.
Prvi dan je torej strogi post. To pomeni, da se zdržimo mesa, mesnih jedi in drugih dobrot, ki jih imamo radi. Ta dan se samo enkrat
najemo do sitega in čas preživimo v spokornosti in resnosti. Udeležimo se bogoslužja in se damo potresti s pepelom. Tak začetek, tak
uvod v štiridesetdnevne duhovne vaje

1. Postna nedelja, 6. marec

Lk 4,1-13
Jezusovo delovanje se začne po evangeljskem poročilu s tavanjem po puščavi proč od doma. Tudi svetniki so
pogosto šele po letih puščave in samote z Bogom nastopili novo poslanstvo med ljudmi.
Sprašujemo se, če imamo dovolj trenutkov samote? Sem večino svojega časa v vrvežu, ropotu,
moten od otroških zahtev, napadan s strani medijev …?
Kako naj se ognem pritiskom name? S kratkim sprehodom? Z umikom v svoj kabinet ali v
spalnico? Tako, da ugasnem televizor, računalnik ali telefon?
Letošnje duhovne vaje so se že začele. Kako sem začel/a? Ali bi ta teden enkrat obiskal/a mašo ob 7.30 ali
ob 19.00? Kaj pa križev pot v petek ob 18.30?

2. Postna nedelja – papeška, 13. marec

Lk 9,28-36
Jezus se je z Mojzesom in Elijem pogovarjal o svojem odhodu. Ali se tudi mi pogovarjamo o svoji smrti? Pripovedujemo drug drugemu,
kaj si želimo na koncu zemeljskega življenja? Bi ob zadnji uri radi obisk duhovnika? Želimo umreti doma ali v bolnišnici? Kakšen
pogreb si želimo: klasični, krščanski pogreb ali pogreb z žaro? Imam napisano oporoko?
Gospodovo spremenjenje že naprej kaže na izpolnitev božje obljube: podaritev dežele in obširnost kraljestva, kamor je po smrti
namenjen človek.
V petek me vabijo na križev pot ob 18.30. V soboto, 19. marca bo praznik sv. Jožefa; se bom udeležil/a maše ob 8.00 ali ob 19.00?
V nedeljo po večerni sv. maši bo tudi predstavitev knjige, Nova zaveza s prostorom.

3. Postna nedelja, 20. marec

Lk 13,1-9
Jezus poudarja, da smo vedno v nevarnosti, dokler grešimo. Tudi smokva nima več mesta v sadovnjaku, ker nima nič plodov. Vsakemu
človeku grozi Pilatov meč. Na vsakega se more ob vsakem času zrušiti stolp. Zdaj, letos, v tem postnem času, pred letošnjo Veliko nočjo
nam je ponujena milost in nas vabi, da bi z njo sodelovali. Ali razmišljamo o velikonočni spovedi v letu 2022?
Ta teden bo praznik Gospodovega oznanjenja. Upam na mašo ob 8.00 ali ob 19.00?

4. Postna nedelja, 27. marec

Lk 15,1-3.11-32
V tem evangeliju nas preseneča, da Oče izpolni sinovo prošnjo in mu izroči dediščino. Za nas je ta dediščina
naše bivanje, naša svoboda, naš razum in odgovornost zase. Preseneča nas Očetovo zadržanje, njegovo sočutje,
njegov nad vse prisrčen pozdrav in nova preobleka za izgubljenega sina ter zanj pripravljena gostija. Jezus je v
tej priliki Beseda, po kateri Bog vzpostavlja spravo s človekom. Ali ni to ganljivo za vsakogar izmed nas?
V torek, 29. marca bo ob 19.45 glasbeni nastop orgel in harmonikarjev. To bo popestritev resnobe in spokornosti postnega časa. Ta teden se po nedelji imenuje teden veselja, ker prilika o izgubljenem sinu ali o usmiljenem
Očetu daje povod in je razlog za to. Tudi Velika noč se bliskovito približuje. Ta petek in sobota sta prva v mesecu
aprilu in vabita k zakramentom in k spovedi. Tudi udeležba na križevem potu 1. aprila ob 18.30 ne bo odveč. Če se le
zavedamo, kakšna milost je to.

5. Postna nedelja – tiha, 3. april

Jn 8,1-11
Evangelij kaže na grešnike, ki obtožujejo druge grešnike. Jezus kakor odsoten piše po tleh. Samo dvakrat pretrga svoj molk: prvič da
poveže tožitelje in obtoženko v skupno krivdo, drugič pa, da izreče odpuščanje. Bog je vse ljudi vklenil v nepokorščino, da bi se vseh
usmilil, ne pa da bi jih kaznoval, kar so hoteli tožitelji. On je za vse trpel, da bi vsem pridobil nebeško odpuščanje.
Ta teden naj bi še posebej iskali trenutke tihote. Naša duša jo zelo potrebuje. Tudi Bog najmočneje spregovori človeku v tihoti.
Dobro delo boste naredili, če boste z nakupom ali prostovoljnim darom za oljčne vejice podprli delo naše Župnijske karitas. V ponedeljek, 4. aprila ob 19.00 ste tudi vabljeni na sejo Župnijskega pastoralnega sveta, na Likovno razstavo v Finžgarjevo galerijo (Krištof
Zupet) in v soboto ob 10. uri na izdelovanje butaric in drugih rekvizitov za Cvetno nedeljo (procesija).

Cvetna nedelja, 10. april

Lk 22, 14-23.56
Jezus slovesno vstopa v mesto Jeruzalem. Vsem želi pokazati, da to pomeni: grem v trpljenje in smrt in odpiram vrata novega Jeruzalema – vrata nebeškega kraljestva. V dogodkih Velikega tedna podarja človeštvu najdragocenejše, kar je prinesel od Očeta na ta svet in
kar želi podariti človeštvu. To je darilo svetega tridnevja.

Začne se na Cvetno nedeljo. Pri jutranji maši ob 8.00 bomo peli pasijon Heinricha Schutza, Sedem Jezusovih vzklikov na križu. Ob
Jezusu se bomo zbrali še ob 10. uri na župnijskem vrtu, blagoslovili zelenje in v procesiji slovesno vstopili v našo cerkev, ki pomeni
mesto Jeruzalem. Vsako leto se zgodi, da nekateri zamudijo ta dogodek, ker ostanejo v cerkvi. Želimo, da se vsi zberemo ob Jezusu
in da ga spremljamo z Oljske gore v mesto in mu prepevamo: Slava, slava in čast, o Kristus Rešitelj! Pri obeh mašah ob 10.00 in ob
19.00 bo pasijon recitiran.
V sredo, 13. aprila ob 19. uri bo spokorno bogoslužje in spovedovanje pred Veliko nočjo za vse župljane. To je zelo, zelo pomemben
dogodek za vse župljane.

Veliki četrtek, 14. april

Jn 13,1-15
Jezus pri zadnji večerji piše oporoko. Učencem zaupa nalogo, da prevzamejo skrb za prihod božjega kraljestva: »jaz vam prepuščam
kraljestvo«. Nalogo morajo opraviti samo v Jezusovem pomenu: največji med njimi mora postati »kakor strežnik«. Jezusova služba pri
tem bo, da bo »prištet med hudodelce«.
Spomnimo se čudovitega lanskega praznovanja: zadnja večerja z umivanjem nog, predstavitev prvoobhajancev, prenos v Božji grob,
čaščenje in za apostole agape v učilnici. Tudi letos začnimo sveto tridnevje z velikim žarom in hvaležnostjo. Naj nihče
ne izostane od tega velikega praznovanja ob 19. uri.

Veliki petek, 15. april

Jn 18, 1-19.42
Jezus na križu najprej izreka prošnjo k Očetu: »Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo!« Nihče ne ve, kdo je Jezus v resnici.
Prošnja hoče krivce razbremeniti krivde in zato najde tudi razloge. Beseda razbojniku je že sad odpuščajoče Besede:
»Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo«, nadomestijo krik zapuščenosti. V bolečini pridobljene milosti žarijo s
križa na nas.
Slovesni križev pot bo ob 15. uri, v uri Jezusove smrti. Ob 19. uri bo slovesno bogoslužje obredov Velikega
petka: bogoslužje Božje Besede s čudovitim petjem /s pravo umetnino/s pasijonom Sedem zadnjih besed
Jezusa Kristusa na križu skladatelja Heinricha Schutza, ki je bil najpomembnejši skladatelj 17. stol. Sledile
bodo slovesne prošnje ljudstva za vse človeštvo, čaščenje križa, obhajilo in prenos Najsvetejšega Jezusa v
božji grob, kjer bo tiho čaščenje. Za tak dan si je vredno vzeti dopust in najti čas za večerni enkratni dogodek.

Velika sobota, velikonočna vigilija, pasha, 16. april

Lk 24,1-19.42
Peter vidi povoje, ko pride k grobu. Zakaj jih je nekdo odstranil s trupla? Kaj naj bi ta počel z golim truplom? Neki smisel mora to
nerazumljivo dejstvo vendarle imeti. Razmišljanje se ustavi kot ura. »Začudenje«, »zaskrbljenost«. Od tod naprej vodi pot vse do vere,
če Gospod podari milost, da ga gledamo z duhovnimi očmi in ga počastimo.
Sobotno podeljevanje blagoslovov hrane je preuranjeno. Jezus še ni vstal. Njegov zaklad milosti in blagoslovov bo v polnosti zaključen
po vstajenju. Mi že anticipiramo njegovo velikonočno darilo. Hrana, ki jo blagoslavljamo je sad njegovega odrešenja. Na velikonočno
jutro po procesiji, bomo te darove zaužili in s tem »okušali« lepoto in dragocenost vstajenja.
Blagoslovi jedil bodo ob 11.00, ob 13.00, ob 14.00, ob 15.00 in ob 16.00.
Večerna vigilija je višek bogoslužja v cerkvenem letu. Začne se ob 19. uri z blagoslovom ognja pred cerkvijo in nadaljuje s slavjem
luči. Sledi branje odlomkov Božje Besede, s katerimi ponazorimo največje dogodke božjega posega v zgodovino človeštva, ki dobijo
svoj vrhunec v slovesni ALELUJI in poročilu o vstajenju. Vigilija je tudi dar za katehumene, ki so ta večer sprejeti v Cerkev in postanejo polno pravi člani božjega ljudstva, ki potuje nebesom naproti. Bogoslužje zaključimo s slovesno evharistično daritvijo, ki postane
nosilec velikonočnega dogodka skozi vse cerkveno leto.

Velika noč, 17. april

Jn 20, 1-18
Iskano truplo je večno. Živi. Zemlja naj ga ne zadržuje, ampak naj izreka svojo privolitev, kakor za njegovo
učlovečenje, tako zdaj za njegovo vrnitev k Očetu. Ta pritrditev postane sreča, da smo poslani k bratom: dajati
je bolj osrečujoče kot zadržati zase. Cerkev je v najglobljem jedru žena; kot žena zaobjema tako cerkveno
službo kakor cerkveno ljubezen, ki obe spadata skupaj: »Žena bo obdajala moža« ( Jer 31,22).
Obrede velikonočne vigilije pravzaprav v polnosti zaključimo z velikonočnim vstajenjem in procesijo,
ki bo ob 7.30. Včasih smo že ta del bogoslužja povezali s sobotnim večernim, ki je že samo po sebi zelo
bogato in je prav, da tudi velikonočnemu bogoslužju privošči nekaj izrednega. Po procesiji je prva jutranja
velikonočna maša. Ob 10. uri je naslednja, ob 15. uri v Domu Janeza Krstnika in zvečer ob 19. uri še
večerna velikonočna maša.

Velikonočni ponedeljek, 18. april

Mt 28,8-15
Vsi veliki prazniki imajo tudi satelitske dni. To še najbolj velja za praznik vseh praznikov, za Veliko noč. Sporočilo Vstalega Jezusa je
tako veliko in pomembno za človeški rod in za vsakega posameznika, da ga ni mogoče doživeti v štiriindvajsetih urah in niti v naslednjih prazničnih urah ne. Velikonočno sporočilo naj potuje, naj traja vse dni v letu, vse dni do konca sveta za vse ljudi, tudi za tiste, ki
pravijo, da niso verni, a to ni res. Ne drži, da niso verni, poučeni niso. Če bi bolj temeljito in iskreno prisluhnili svojemu srcu, bi videli,
da so površni in nedosledni. Vsak človek hrepeni po življenju, vsak človek išče odrešenje. Če se tega ne zaveda, je zanj to velika škoda
in velik manko. Zato gremo na Velikonočni ponedeljek v Emaus. Želimo sporočiti najbližjim in drugim, kaj smo doživeli in kako bomo
živeli. Sporočilo Velike noči mora potovati od ust do ust in od ušes do ušes. Prodreti mora v vse celice našega telesa in v vse kotičke
naše duše. Še več. Po Veliki noči praznujemo celo Velikonočno osmino, da bi utrdili najdražjo vsebino, ki nam je podarjena iz nebes.
Poleg obiskov predlagamo v tem tednu tudi udeležbo pri bogoslužju v zahvalo za tako velike darove.

2. Velikonočna – bela nedelja, 24. april

Jn 20,19-31
Katehumeni so v velikonočni osmini v zahvalo Bogu ves teden prihajali k maši v belih oblačilih, da bi pokazali zavest, kako so hvaležni za sprejem v Cerkev in kako so srečni, da so srečali Vstalega Jezusa in se odločili, da mu bodo sledili, da bodo hodili za njim vse
življenje. Krščanstvo je hoja za Jezusom. V moči krsta, birme, evharistije in zakramenta sprave kristjan sredi tega sveta pričuje, da je
odkril Nekoga, ki ga ta svet težko razume in mu še težje sledi. On sam je poskrbel za vse, da mu je slediti lahko, če človek upošteva
vso Njegovo pomoč in moč. Res je, da se včasih znajdemo v vlogi apostola Tomaža, vendar je tudi res, da nas Jezus venomer preseneti
in pokaže svoj velikonočni obraz – rane, ki jih je dobil zaradi naše nevere. Vse razume, vedno odpušča in daje možnost za ponovno
vstajenje. Velika noč je vtkana v življenje slehernega človeka in vsak človek hrepeni po sreči, tudi če formalno to zanika.
Ko so katehumeni odložili bela oblačila na Belo nedeljo, je to pomenilo, da so oblekli svojo delovno obleko in se lotili dela za Božje
kraljestvo. O, da bi vsak človek odkril v Jezusu svojo polnost življenja!

Velikonočno voščilo

Za Božič smo voščili: Človek, zaradi tebe prihajam.
Za Veliko noč voščimo: Človek, za tebe sem trpel, umrl in vstal, da bi ti živel.
Želimo Vam, da bi živeli v izobilju Božje milosti!

