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   NAŠE OBČESTVO   
 

Romar med romarji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na god lurške Matere Božje nas je vse 

presenetil papež Benedikt XVI., ko je zbranim 

kardinalom oznanil, da breme njegove službe 

presega njegove moči in da bo z 28. februar-

jem odstopil. Po stoletjih je to prvi papež, ki se 

je odločil za ta korak. Pri zadnji katehezi pa je 

obljubil: 

»Še naprej bom spremljal pot Cerkve z 

molitvijo in premišljevanjem, s tisto preda-

nostjo Gospodu in njegovi nevesti, ki sem se 

jo doslej trudil živeti vsak dan in ki jo hočem 

živeti vedno. Prosim vas, da se me spomi-

njate pred Bogom, in predvsem, da molite za 

kardinale, ki so poklicani k tako pomembni 

nalogi, in za novega naslednika apostola 

Petra: Gospod naj ga spremlja z lučjo in 

močjo svojega Duha,« je dejal in sklenil: »Dragi prijatelji! Bog vodi svojo Cerkev, 

jo vedno podpira tudi in zlasti v težkih trenutkih. Nikoli ne izgubimo izpred oči 

tega pogleda vere, ki je edini resnični pogled poti Cerkve in sveta. V našem 

srcu, v srcu vsakega od vas naj bo vedno vesela gotovost, da nam Gospod stoji 

ob strani, da nas ne zapušča, da nam je blizu in nas obdaja s svojo ljubeznijo.« 

Vse tudi jaz vabim, da v teh dneh goreče prosimo Svetega Duha, naj razsvetli 

kardinale, ki bodo izbirali novega papeža, da bi bil izbran po Božjem srcu. Z 

nami moli Benedikt XVI, nekdanji papež, romar med romarji.          župnik Dragan 



 

Osnovno vodilo Karitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Lačen sem bil in ste mi dali jesti, 

žejen sem bil in ste mi dali piti ...« (Mt 

25,35-37). 

Neverjetno, kako čas hitro mine. 

Zdi se mi, kot bi se včeraj dogovarjali 

in načrtovali, kako sploh začeti, pa je 

minilo že dvaindvajset let. Kaj vse se 

je v tem času zvrstilo ... 

Potem pa pomislimo na odgovor-

nost, ki jo vse to prinaša: da bo šel 

dar v prave roke, da bo učinkovito 

uporabljen. Pa tudi, da bo šla stvar 

naprej in še naprej opravljala svoje 

poslanstvo: med ljudi širiti ljubezen, 

dobroto pa tudi resnico. 

In ko človek pogleda v prihodnost: 

recesija, ki ji na obzorju še ni videti 

konca, toliko potreb, tako malo moči. 

A. pogumno, v trdni veri, da nisi sam, 

da smo med seboj povezani. Še bolj 

se bo treba osredotočiti na to, kdo je 

tisti, ki je res najbolj potreben pomo-

či: »Lačen sem bil ...« 

Vsem sopotnikom, spremljeval-

cem, dobrotnikom, prijateljem, ki ste 

nam stali ob strani teh dvaindvajset 

let, iskrena hvala. Pomoč je prvi in 

zadnji cilj za Karitas. Zato za nas, ki 

smo vanjo vključeni, še kako drži: 

»Veter veje, kjer hoče« (Jn 3,8).  

Z vašimi darovi smo lahko poma-

gali marsikomu: otrokom, materam, 

družinam, ostarelim, bolnikom, brez-

domcem, brezposelnim ..., ki so se 

znašli v stiski in kličejo na pomoč. 

Tako smo v vseh teh letih ob tem, 

kar se je dogajalo v Karitas, rasli, se 

bogatili s številnimi izkušnjami in spo-

znanji. naše osnovno vodilo je spo-

štovanje človeka v stiski. Naj tako o-

stane, zato, dragi prijatelji, hvala in 

Bog lonaj! 

Vsako leto vam povemo tudi nekaj 

številk. Skozi vse leto smo prejeli 

6.089,00 evrov darov. Večino, 

5.946,00 evrov, smo porabili za pla-

čilo elektrike, stanovanja, energen-

tov, hrane (v šoli in v vrtcu) in še 

nekaj manjših izdatkov je bilo. Za 

letošnje leto pa je je ostalo 143,00 

evrov.  

Ana Nikolov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob obletnici ustanovitve župnije 
 

 

 

 

 

 

 

Ob obletnici ustanovitve župnije – ustanovljena je 

bila 19. marca 1966 – imamo vsako leto duhovno-

kulturno srečanje. Lani nam Barbka Hirci predstavila 

obnovljene slike iz cerkvene ladje. 

In že takrat se je rodila ideja, da letos povabimo kot 

gosta dr. Ferdinanda Šerbelja, umetnostnega zgodovi-

narja, kustosa Narodne galerije v Ljubljani. Spregovoril 

nam bo o zgodovini križevega pota. Njegovo predavanje 

bo v sredo, 20. marca, ob 19.00 v dvorani Uršu-

linskega samostana. Vabljeni in povabite še druge. 

Naj bo obletnica župnije priložnost, da poživimo 

zavest svoje pripadnosti Cerkvi, družini Božjih otrok ... 



 

 

Veliki teden 2013 
 

 

 

Veliki četrtek (28. marec) 

 
  7.00 spovedova-

nje 

  9.00 krizmena 

maša v 

stolnici 

18.00 slovesna 

maša 

Gospodove 

zadnje 

večerje,  

po maši 

molitvena 

ura;  

- k maši 

bomo prinesli prihranke svojih 

postnih premagovanj in jih 

darovali za potrebne; zelo nam 

bodo hvaležni 
 

Veliki petek (29. marec), strogi post 

  7.00 spovedovanje 

molitveno bogoslužje (sestre) 

15.00 križev pot ob uri Jezusove 

smrti 

18.00 spomin Gospodove smrti, 

slovesno opravilo velikega 

petka in molitev ob Božjem 

grobu  

- vaši darovi so namenjeni za 

potrebe Svete dežele 

Velika sobota (30 marec) 

 

  7.00 izpostavimo Najsvetejše, ura 

bogoslužnega branja in 

hvalnice (sestre), vmes 

spovedovanje 

  7.45 blagoslov vode in ognja 

10.00 križev pot in molitvena ura 

pred Božjim grobom za otroke 

in odrasle 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

blagoslov 

velikonočnih jedil 

(povabljeni k 

češčenju pred 

blagoslovom  

ali po njem)  

- pod korom bomo 

zbirali velikonočne 

dobrote za 

brezdomce (naj 

bodo nepokvarljive!) 

 

19.00 VELIKONOČ-

NA VIGILIJA – SLO-

VESNA MAŠA 

- po maši vstajenjska procesija 
 

Velika noč (31. marec): 

svete maše bodo  

ob 9.00, 10.30 in 18.00  

15.00 zaobljubljena protipotresna 

pobožnost v cerkvi sv. Jožefa 

 

Velikonočni ponedeljek (1. april): 

svete maše bodo  

ob 10.00 in 18.00 
 

Z gospodom Rojcem želiva vsem, ki 

se zbiramo v cerkvi Svete Trojice, ob 

vstalem Gospodu obilo velikonočnega 

veselja. 

V prvih treh dneh velikega tedna 

boste spoved lahko opravili vsak 
dan pred deseto mašo in med njo 

ter od 17.00 dalje. Posebej 
prosimo, da nas povabite k 

ostarelim na domu, ki bi želeli 
prejeti zakramente. 



 

»Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prostorih Uršulinskega 

samostana smo imeli 27. fe-

bruarja 2013 priložnost pre-

živeti čudovit večer z medicin-

sko-humanitarno odpravo 

Kenija-Uganda 2012. Z nami 

sta bila dva izmed članov, 

Alison in Uroš, sicer absol-

venta zdravstvene nege, in, to 

sta nam sama zaupala, ljubi-

telja tropske medicine. 

Med predstavitvijo ti je dih 

lahko nemalokrat zastal: ob foto-

grafijah najrazličnejših ran, bolezni, 

zlomov ipd., zanimivem in slikovitem 

pripovedovanju, krasnih podobah afri-

ških ljudi in narave. Po eni strani so 

te lahko preplavili občutki nemoči, bo-

lečine, žalosti, pa tudi jeze in sramu: 

ko si izvedel, da afriški ljudje pogosto 

umirajo preprosto le zaradi pomanj-

kanja oz. slabe medicinske oskrbe; 

da neki dvanajstletni deček nikoli več 

ne bo mogel normalno hoditi zaradi 

sicer nič kaj posebno usodne rane na 

kolenu; da so ob velikem številu otrok 

tisti malo starejši, stari dve, tri leta, 

nevarno podhranjeni …  

Po drugi strani pa si lahko začutil 

obilje veselja in hvaležnosti, pred-

vsem pa, kako ne-

verjetno velika in 

pogumna je lahko 

dobrota: člani od-

prave so oskrbeli 

številne rane, o-

zdravili ali vsaj od-

krili najrazličnejše 

bolezni; ljudem so 

predstavili nam 

morda že samou-

mevne, Afričanom 

pa še dokaj nezna-

ne, a zelo pomemb-

ne medicinske u-

krepe, ki jih lahko 

izvajajo sami; z 

rednim tehtanjem 

in podarjeno moko, 

včasih   tudi  denar- 



 

jem, so pripomogli k bolj zdravi teži 

nekaterih podhranjenih otrok; v 

Ugandi so z veliko iznajdljivostjo 

opremili sicer še povsem prazno 

ambulanto in tako prihodnjim 

odpravam omogočili, da bodo že takoj 

ob prihodu lahko pričele z delom; in, 

verjemite, še bi lahko naštevali. 

Resnično, druženje z medicinsko-

humanitarno od-

pravo Kenija-U-

ganda 2012 je na 

veliko pobožalo 

tvoje srce in ti 

dalo misliti, mor-

da celo verjeti: da 

je zares dragocen 

vsak nov dan, ki 

ga preživiš; da v 

resnici ni samou-

mevno, da lahko 

brez večjih ovir 

greš k zdravniku, 

nisi lačen in lahko 

skoraj kadar koli 

piješ oz. se umivaš s čisto vodo; in 

nenazadnje, da si tudi ti sam, tudi če 

je to (le) v tvojem bližnjem okolju, z 

zgledom, nesebično pomočjo in 

dobrimi deli … lahko majhna – velika 

»sprememba, ki jo želiš videti v 

svetu«. 

Maja Šantl Šilc 



 

Vera v Kristusovo evharistično navzočnost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Naš Odrešenik je pri zadnji 

večerji, tisto noč, ko je bil izdan, 

postavil evharistično daritev svojega 

telesa in svoje krvi, da bi s tem 

daritev na križu mogla trajati skozi 

vse čase, dokler ne pride, in da bi 

tako Cerkvi, svoji ljubljeni nevesti, 

zaupal spomin svoje smrti in svojega 

vstajenja: zakrament dobrotljivosti, 

znamenje edinosti, vez ljubezni, 

velikonočno gostijo, v kateri se 

prejema Kristus, duša napolnjuje z 

milostjo in nam daje poroštvo 

prihodnje slave" (Katekizem katoliške 

Cerkve, 1323). 

Konstitucije, 

različni cerkveni do-

kumenti, mnoge 

knjige nam govorijo 

o tem, da je evha-

ristija srce Cerkve, 

središče vsega naš-

ega življenja, vir, 

polnost, skratka, v 

njej je VSE. Toda 

dokler ostane to le 

na razumski ravni, 

le golo védenje o tej 

največji skrivnosti, 

ki zaobjema vso velikonočno skriv-

nost, dokler izkustveno popolnoma 

ne prevzame našega bitja, do zadnjih 

globin, dokler se ne spusti iz glave v 

srce in stori, da se to razvname z 

nedopovedljivim ognjem, ki v nas 

gori, nas spreminja ter širi to 

svetlobo, toploto, žar vse naokrog, bo 

vse govorjenje le teorija. Doživeti 

resničnost evharistije, resnične, ne le 

simbolične navzočnosti Gospoda 

Jezusa med nami, je milost, ki si jo 

izmolimo na kolenih. Nekateri pa so 

to milost prejeli z nenadnim, bli-

skovitim Božjim posegom. Spomnimo 

se nekaterih spreobrnjencev, ki jih je 

Božja milost zadela med mašo, 

spremenjenjem npr. zdravnik prosto-

zidar Maurice Caillet, ki je v Lurdu 

med povzdigovanjem prejel vero. 

Med vsemi urami, ki jih je naš 

Gospod preživel na zemlji, je izbral 

posebno eno, da ostane za vedno v 

njegov spomin. O tej uri je govoril že v 

začetku svojega javnega delovanja. 

Imenoval jo je moja ura. To je ura 

njegovega trpljenja, smrti in pove-

ličanja. Ta njegova 

ura je ostala v sre-

dišču naše vere, v 

evharistični daritvi, 

ki ni le spomin, 

ampak dejansko 

ponavzočenje te ve-

likonočne skrivno-

sti. 

»Poročila o po-

stavitvi evharistije 

se v vseh štirih be-

sedilih (pri sinopti-

kih in apostolu Pa-

vlu) začenjajo z dvema trditvama o Je-

zusovem dejanju, ki je v Cerkvi dobilo 

bistveni pomen za sprejetje celote … 

Jezus je vzel kruh, izgovoril molitev 

blagoslova in zahvale in nato razdelil 

kruh. Na začetku je evha-ristija velika 

zahvalna in blagoslovna molitev 

judovskega izročila, ki spada k 

velikonočnemu obredu. Človek ne jé, 

ne da bi se Bogu zahvalil za dar, ki ga 

podarja: za kruh, ki ga pridelujemo iz 

zemlje, kakor tudi za sad vinske trte. 



 

V tej molitvi je vsebovana zahva-

la in poveličevanje za Božji dar. Ta 

hvalnica pa se kot blagoslov vrača na 

dar. Jezus je to izročilo sprejel pri 

zadnji večerji (kakor že pri pomnožitvi 

kruha, Jn 6,11). Postavitvene besede 

spadajo v ta molitveni okvir. V njih 

zahvala postaja blagoslov in spre-

menjenje.  

Kot drugo je rečeno, da je Jezus 

“razlomil kruh”. Lomljenje kruha za 

vse je najprej vloga hišnega očeta, ki 

s tem nekako zastopa Očeta-Boga, ki 

nam vsem po rodovitnosti zemlje 

daje, kar potrebujemo za življenje. To 

je tudi dejanje gostoljubnosti, s 

katerim dajemo tujcu delež pri 

svojem, ga sprejmemo v skupnost k 

mizi. Lomljenje in delitev: prav delitev 

ustvarja občestvo. To človeško pra-

dejanje dajanja, delitve in zedinjanja 

prejme v Jezusovi zadnji večerji čisto 

novo globino: Jezus daje samega 

sebe. Božja razdeljujoča dobrota 

postae najpopolnejša v trenutku, ko 

Sin v kruhu podeli in razdeli samega 

sebe.  

Jezusovo dejanje je s tem 

postalo simbol za celotno skrivnost 

evharistije. V njej prejemamo gos-

toljubnost Boga, ki se nam podarja v 

Jezusu Kristusu, Križanem in Vsta-

lem. Tako je lomljenje kruha in raz-

deljevanje notranja razsežnost evha-

ristije same, je dejanje ljubeče na-

klonjenosti do tistega, ki me potr-

ebuje.  
 

“Karitas (dobrodelnost)”, skrb za 

drugega, ni drugo področje krščan-

stva poleg bogočastja, ampak je 

zasidrana v bogočastju samem in 

spada k njemu. Vodoravna in nav-

pična smer sta v evharistiji, v “lom-

ljenju kruha”, neločljivo povezani. V 

dvojni trditvi o zahvali in delitvi v 

začetku poročila o postavitvi evha-

ristije postane očitno bistvo novega 

bogočastja, ki ga je Kristus postavil 

pri zadnji večerji, na križu in v 

vstajenju« (Benedikt XVI., Jezus iz 

Nazareta II).  

Pojdimo k besedam, ki jih je 

Jezus izrekel nad kruhom in vinom. 

Pri zadnji večerji je Jezus vzel kruh in 

kelih z vinom in rekel: To je moje telo 

– to je moja kri, ki se daje za vas. To 

pomeni: tu ni le njegovo telo, njegova 

kri, ampak ves Jezus, ne le del njega, 

ves v celoti. Kar je Jezus rekel nad 

kruhom in vinom, dejansko pomeni: 

To sem jaz. Telo v svetopisemskem 

izražanju pomeni osebo, ne le telo. 

Jezus ne reče: To je fizični del mene, 

ampak to sem resnično jaz, Jezus 

Kristus. Vzemimo primer: fotografija 

nisem jaz, ampak je to le moja 

fotografija. Jezus hoče poudariti 

resnično navzočnost njegove osebe, 

zato reče čisto konkretno: To je moje 

telo. Če bi rekel: To sem jaz, bi bilo 

nevarno, da bi to razumeli samo kot 

simbol njegove navzočnosti med 

nami, ne pa stvarne, realne. Ko Jezus 

govori o svojem telesu, torej ni 

mišljeno telo v nasprotju z dušo ali 

duhom, ampak celotna oseba. Učenci 

so mogli razumeti: to sem jaz, mesija.  
 

»Po Marku in Mateju se Jezusove 

besede preprosto glasijo: “To je moje 

telo”, Pavel in Luka dodajata: “ki se 

daje za vas”. S tem ponazarjata to, 

kar je vsebovano v dejanju razdelitve. 

A kako se to more zgoditi? Jezus je 

vendar sredi svojih učencev – kaj 

stori? Jezus stori to, kar je rekel v 

govoru o dobrem pastirju: “Nihče mi 



 

ne more vzeti življenja, ampak ga jaz 

dajem sam od sebe” (Jn 10,18). 

Življenje mu bo na križu iztrgano, a že 

zdaj ga sam od sebe daje. Svojo 

nasilno smrt spreminja v svobodno 

dejanje podaritve samega sebe za 

druge. 

Jezus ve: “Oblast imam, da svoje 

življenje dam, in oblast imam, da ga 

spet vzamem” (pr. t.). Jezus daje 

življenje in ve, da ga prav s tem na 

novo vzame. V darovanju njegovega 

življenja je vključeno tudi vstajenje. 

Zato se more vnaprej že zdaj razdeliti, 

ker že zdaj daje življenje – samega 

sebe – in ga s tem zdaj že spet 

prejme. Tako more zdaj postaviti 

zakrament, v katerem postane 

umirajoče pšenično zrno in vse čase 

samega sebe razdeljuje ljudem v 

resnični pomnožitvi kruha« (Benedikt 

XVI.,n. d. ). 

 
Pri evangelistu Janezu ne 

najdemo besede telo, ampak meso: 

Beseda je postala meso (človek) in 

prebivala med nami in videli smo 

njeno slavo (prim. Jn 1,14). V 

evharističnem govoru v Kafarnaumu 

Jezus kar naprej ponavlja: 

»Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je 

moje meso za življenje sveta. … 

Resnično, resnično, povem vam: Če 

ne jeste mesa Sina človekovega in ne 

pijete njegove krvi, nimate življenja v 

sebi. Kdor jé moje meso in pije mojo 

kri, ima večno življenje in jaz ga bom 

obudil poslednji dan. Kajti moje meso 

je resnična jed in moja kri resnična 

pijača. Kdor jé moje meso in pije 

mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. 

Kakor je mene poslal živi Oče in jaz 

živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki 

mene jé, živel po meni. To je kruh, ki 

je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega 

so jedli vaši očetje in so pomrli: kdor 

jé ta kruh, bo živel vekomaj« (Jn 6,51, 

53-56).  

Jezus pravi meso, da poudari, da 

ni privid človeka, ampak resnični 

človek, oseba.Torej, evharistija ni le 

navzočnost Jezusa med nami, je 

njegovo darovanje za 

nas.  

 
Kristusova daritev in 

evharistična daritev sta 

ena sama daritev: "Prav 

isti je namreč žrtveni dar 

/hostija/; isti se sedaj 

daruje po službi duhov-

nikov, ki je tedaj sam 

sebe daroval na križu; le 

način darovanja je 

različen. /.../ V tej božji 

daritvi, ki se opravlja pri 

maši, je vsebovan in se nekrvavo 

daruje prav isti Kristus, ki je enkrat za 

vselej sam sebe daroval na oltarju 

križa" (Katekizem katoliške Cerkve, 

1367). 
 

»To je moje telo, ki se daje za 

vas; to je moja kri, ki se preliva za 



 

vas.«Tu je Jezus, ki je žrtvovan, 

darovan, razlomljen, izdan, Jezus v 

trenutku njegove privolitve Očetu v 

Getsemaniju, v trenutku svoje daritve 

na križu, ko prelije za nas svojo kri. To 

se dogaja v vsaki sv. maši. V Svetem 

pismu kri skoraj nikoli ne pomeni le 

tekočine, ki se pretaka v žilah. Za 

Hebrejca pomeni kri človeka, ki je 

umorjen, nekoga, ki je mučen in 

žrtvovan. V 1 Mz pravi Bog Kajnu: »Kri 

tvojega brata vpije k meni …« Juda 

Iškariot reče velikim duhovnikom: 

»Izdal sem nedolžno kri« (Mt 27,4). Ni 

izdal krvi, ampak nedolžnega človeka, 

osebo. Beseda kri pomeni muče-

ništvo, uboj, daritev nedolžnega 

človeka. Veliki duhovnik je rekel 

Petru: »… hočete nad nas priklicati kri 

tega človeka!« (Apd 5,28). Dati 

življenje za drugega je najvišje deja-

nje ljubezni, nam govori Jezus. 
 

Toda Jezus ni rekel le: To je moje 

telo, ki se daje za vas – to je moja kri. 

ki se preliva za vas, ampak: Vzemite, 

jejte; pijte iz njega vsi. To je zapoved, 

ki nam jo je dal v njegovi uri. To ni 

navadno vabilo, temveč nas obve-

zuje, kajti: »Če ne jeste mesa Sina 

človekovega in ne pijete njegove krvi, 

nimate življenja v sebi« (Jn 6,53). 

Jejte! Jesti pomeni, da nekaj vzamem 

in naredim to za svoje. Jesti hrano – 

to je nekaj najbolj intimnega, kar 

obstaja v tvarnem (snovnem) svetu. 

Hrana, ki jo zaužiješ, se nerazdružljivo 

združi s teboj, postane ti. Dve stvari 

postaneta eno. Prav to hoče Jezus – 

da se popolnoma združimo z njim. 

Ko Jezus pravi: To sem jaz, 

žrtvovan, darovan zate, pomeni to 

najvišje dejanje pokorščine, dejanje 

ljubezni do Očeta in do bratov, to je 

DA, ki gre do konca, do smrti. 

Dejansko se v evharistiji Jezus 

popolnoma izroča našim rokam, naši 

volji. 

Vsa zgodovina izvoljenega 

Božjega ljudstva je zgodovina vedno 

novega odpada od obljube pokor-

ščine, od zaveze. »V tej uri se pojavi 

upanje na “novo zavezo”, ki ni več 

utemeljena na vedno krhki zvestobi 

človeškega hotenja, ampak je ne-

uničljivo vpisana v srca sama (prim. 

Jer 31,33). Nova zaveza mora biti 

utemeljena na pokorščini, ki je ne-

preklicna in nedotakljiva. Ta po-

korščina, ki je zdaj utemeljena v 

človekovem srcu, je pokorščina Sina, 

ki je prevzel vlogo služabnika in v 

svojo pokorščino, ki gre vse do smrti, 

sprejema, pretrpi in premaga vso 

človeško nepokorščino. 
 

Ta njegova zvestoba obstaja v 

tem, da Bog ne deluje samo kot Bog 

do ljudi, ampak tudi kot človek do 

Boga. S tem nepreklicno trdno 

utemeljuje zavezo. Zato podoba 

Božjega služabnika, ki nosi grehe 

mnogih (Iz 53,12), spada k obljubi 

neuničljivo utemeljene nove zaveze. 

Ta neuničljiva utemeljitev zaveze v 

srcu človeka, človeštva samega, se 

zgodi v namestniškem trpljenju Sina, 

ki je postal služabnik. Odslej Sinova 

pokorščina stoji nasproti celotni 

umazani poplavi zla. V Sinu je Bog 

sam trpel in Sinova pokorščina je 

zato vedno neskončno večja kakor 

naraščajoča gmota zla (prim. Rim 

5,16-20).  

V Jezusovi besedi nad kelihom je 

vse to povzeto in uresničeno. Jezus 

podarja “novo zavezo v svoji krvi”. 

“Njegova kri” je najpopolnejši dar 



 

njega samega, v katerem pretrpi vso 

nesrečo človeštva, ozdravi vso 

nezvestobo in jo privzame v svojo 

brezpogojno zvestobo. To je novo 

bogočastje, ki ga Jezus ustanovi pri 

zadnji večerji: človeštvo pritegne v 

svojo namestniško pokorščino. 

Deležnost pri Kristusovem telesu in 

krvi pomeni, da se Kristus zavzema 

“za mnoge”, za nas in nas v 

zakramentu sprejema med te mnoge. 

Beseda “za” je skupna vsem 

štirim poročilom in jo smemo imeti za 

ključno besedo ne le poročil o zadnji 

večerji, ampak Jezusovega lika sploh. 

Celotno Jezusovo bistvo je opisano z 

besedo bivanje za (“proeksistenca”) 

– bivanje ne samo zase, ampak za 

druge. Takšno bivanje ni samo ena 

od razsežnosti Jezusovega življenja, 

ampak je njeno najgloblje in celotno 

bistvo. Jezusovo bitje je kot takšno 

“bitje za”. Če nam uspe to razumeti, 

tedaj smo se res približali Jezusovi 

skrivnosti, tedaj tudi vemo, kaj 

pomeni hoja za njim« (prim. Benedikt 

XVI., n. d.). 

Vzemite, jejte, vzemite, pijte – to 

ni vabilo, to je Jezusova zapoved: 

Vzemi, jej, da postaneš tudi ti DA 

Bogu Očetu do konca. Tu odmevajo 

Jezusove besede: »Če ne jeste mesa 

Sina človekovega in ne pijete njegove 

krvi, nimate življenja v sebi.« V 

evharistiji postajam eno z darovanim 

Jezusom, postajam z njim DA v 

njegovi pokorščini in ljubezni do 

Očeta in bratov. Obhajilo je dejansko 

združenje s Kristusom v popolni 

daritvi Očetu, v nepreklicnem, 

popolnem, dokončnem DA. Ko se 

približam, da prejmem Kristusovo telo 

v takem notranjem razpoloženju, 

naredim s tem zunanje znamenje, ki 

pomeni moje popolno združenje z 

Jezusom v njegovi pokorščini in 

ljubezni. Takrat rečem z njim DA 

mojemu življenju, skupnosti, v kateri 

živim, delu, ki ga sprejemam in 

opravljam, mojemu zdravju, mojim 

težavam, vsemu, kar obsega moje 

vsakdanje življenje. V Božjih rokah 

postajam z Jezusom kruh za življenje 

sveta. Takrat se uresničuje to, k 

čemur poziva apostol Pavel: »Rotim 

vas, bratje, darujte svoja telesa v 

živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je 

vaše smiselno bogoslužje« (Rim 

12,1). 

 
KKC 1368: Evharistija je tudi 

daritev Cerkve. Cerkev, ki je 

Kristusovo telo, je udeležena pri 

darovanjue svoje glave. Skupaj s 

Kristusom - glavo je darovana v vsej 

celoti tudi ona sama. Zedinja se z 

njegovo priprošnjo (posredovanjem) 

pri Očetu za vse ljudi. V evharistiji 

postane Kristusova daritev tudi 

daritev udov njegovega telesa. 

Življenje vernikov, njihovo pove-

ličevanje, njihovo trpljenje, njihova 

molitev, njihovo delo - vse to je 

zedinjeno s Kristusovim hvaljenjem, 



 

trpljenjem, molitvijo in delom ter z 

njegovim popolnim darovanjem in 

dobi tako novo vrednost. Kristusova 

daritev, navzoča na oltarju, daje 

vsem rodovom kristjanov možnost, da 

se zedinjajo z njegovim darovanjem. 

V katakombah je Cerkev pogosto 

upodobljena kot žena ki moli, ki ima v 

molitveni drži široko odprte roke. 

Kakor Kristus, ki je razprostrl roke na 

križu, se Cerkev po njem, z njim in v 

njem daruje in moli za vse ljudi. 
 

Poklicani smo torej, da 

pridružimo svoj DA njegovemu DA. 

Jezus je vzel kruh, ga blagoslovil, 

razlomil, dal. V tem stavku so štirje 

glagoli. Tako je tudi vsakega izmed 

nas Jezus vzel, nas je blagoslovil, nas 

razlomil in nadaljuje z lomljenjem v 

različnih preizkušnjah in okoliščinah 

življenja. Samo če se mu pustimo, da 

nas lomi, nas more dati v jed svetu, ki 

je lačen. Nekoč je papež Janez Pavel 

II. priporočil, da v trenutku spre-

menjenja in povzdigovanja izrečemo v 

srcu tiste besede, ki jih je rekla Marta 

svoji sestri Mariji: »Učenik je tu in te 

kliče« (Jn 11,28). Učenik je tu – to je 

moje dejanje vere, s tem izrazim vero, 

da je tu njegova daritev; drugi del 

stavka – te kliče – pa naj bi bil moj 

odgovor v veri in ljubezni – priprav-

ljenost na mojo daritev, ki jo pri-

družujem njegovi za odrešenje sveta. 

V encikliki Bog je ljubezen pravi 

Benedikt XVI.: »V evharistiji prihaja  

Božja ljubezen telesno k nam, da bi v 

nas in po nas nadaljevala svoje delo« 

(Bog je ljubezen, 14). 
 

Sv. Tomaž Akvinski nam kaže pot 

razmišljanja za poglobitev našega 

posnemanja hostije. Tako je zapisal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklenimo to razmišljanje z 

zadnjim členom iz posinodalnega 

dokumenta Evharistija, zakrament 

ljubezni (97): »Na priprošnjo blažene 

Device Marije naj Sveti Duh vžge v 

nas isto gorečnost, ki sta jo izkusila 

učenca na poti v Emavs (prim. Lk 

24,13–35), in naj v našem življenju 

obnovi evharistično občudovanje si-

jaja in lepote, ki ju izžareva 

bogoslužni obred kot učinkovito zna-

menje neskončne lepote skrivnosti 

samega Boga. Učenca sta vstala in se 

hitro vrnila v Jeruzalem, da bi delila 

veselje z brati in sestrami v veri. 

Resnično veselje je v priznanju, da 

Gospod ostaja med nami, da je zvesti 

sopotnik našega potovanja. Evharis-

tija nam odkriva, da Kristus, umrli in 

vstali, živi danes v skrivnosti Cerkve, 

ki je njegovo telo. Mi smo priče te 

skrivnosti ljubezni. Zaželimo drug 

drugemu, da bomo odšli polni veselja 

in čudenja naproti sveti evharistiji, da 

bomo izkusili in drugim oznanjali 

resničnost besed, s katerimi se je 

Jezus poslovil od svojih apostolov: 

“Jaz sem z vami vse dni do dovršitve 

sveta” (Mt 28,20).« 
 

s. Marija Jasna Kogoj

»Mar majhnost hostije ne pomeni 

njene ponižnosti, njena okroglost 

popolne pokorščine, njena 

tankost krepostno varčnost, njena 

belina čistost, odsotnost kvasa 

dobrohotnost, njena pečenost 

potrpežljivost in ljubezen, napis, ki 

ga nosi, duhovno razsodnost, 

podobe, ki ostajajo, njeno 

trajnost, njen obod dovršeno 

popolnost?« 

 



 

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17. 

Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30. 
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Koledar za marec 
 

  6. 3., sreda, ob 19.00 duhovna obnova župnijskega sveta; 

..8. 3., postni petek, pri večerni maši razmišljanje o veri, križev pot z otroki; 

13. 3., sreda, ob 19.30 šesti koncert Sakralnega abonmaja, zbor Musica 

aeterna; G. Allegri, Miserere mei Deus; J. G. Rheinberger, Requiem in 

Stabat Mater; zborovodja Lovro Frelih; 

14. 3., četrtek, ob 19.00 v dvorani Kulturnega centra predstava Gregorja 

Čušina za naslovom Vera levega razbojnika, izpoved, v kaj verjamem, v 

koga, komu in zakaj (prostovoljni prispevki); 

15. 3., postni petek, pri večerni maši razmišljanje o veri, po maši križev pot; 

17. 3., nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

17. – 23. 3., misijon na Radiu Ognjišče z naslovom Gospod, pomnoži nam vero; 

vodila ga bosta nadškofa Anton Stres in Marjan Turnšek; 

19. 3., torek, slovesni praznik sv. Jožefa, sveti maši ob 10.00 in 18.00; 

- 47. obletnica ustanovitve naše župnije; 

19. – 25. 3. teden družine; 

20. 3., sreda, ob 19.00 v dvorani uršulinskega samostana predavanje dr. 

Ferdinanda Šerbelja o zgodovini križevega pota; 

22. 3., postni petek, pri večerni maši razmišljanje o veri, po maši križev pot; 

spovedni dan radijskega misijona; 

23. 3., sobota, Gospodovo oznanjenje – liturgično praznovanje; 

24. 3., cvetna nedelja, blagoslov butar in zelenja pri vseh mašah 

- ob 15.00 križev pot  na Grad od cerkve sv. Florjana; 

31. 3., velika noč, ob 15.00 protipotresna pobožnost v cerkvi sv. Jožefa; 

  1. 4., velikonočni ponedeljek, sv. maše ob 10.00 in 18.00. 
 

 

 
 

 

Maja Zalar prispela na cilj 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V petek, 1. marca 2013, je Gospod poklical k sebi svojo 

vdano in zvesto učenko Majo Zalar, veliko romarico v 

Medžugorje, apostola odraslih in mladih, z Marijinim 

srcem. Od nje se bomo poslovili v četrtek, 7. marca, ob 

10.30 na Plečnikovih Žalah. Po pogrebu bo maša v 

cerkvi Vseh svetih. Naj ji Marija, ki jo je tako ljubila, pri 

Jezusu izprosi kar največjo slavo ... 
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