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 NAŠE OBČESTVO 
 

Beseda je dar. Drugi je dar 
 

 

Papež Frančišek je letošnjo postno 

poslanico naslovil s tema dvema 

stavkoma. Objavljamo začetek in 

sklep. 

 

Dragi bratje in sestre, postni čas je 

nov začetek, pot, ki vodi h gotovemu 

cilju: k velikonočnemu vstajenju, h 

Kristusovi zmagi nad smrtjo. Ta čas 

nas odločno poziva k spreobrnjenju. 

Kristjan je poklican vrniti se k Bogu »z 

vsem svojim srcem« (Jl 2,12), naj se 

ne zadovolji s povprečnostjo, temveč 

raste v prijateljstvu z Gospodom. 

Jezus je zvesti prijatelj, ki nas nikoli 

ne zapusti. /.../ 

Postni čas je ugoden čas za 

obnovitev srečanja s Kristusom, ki ži-

vi v svoji besedi, v zakramentih in v 

bližnjem. Gospod, ki je preživel štiri-

deset dni v puščavi in premagal pre-

vare Skušnjavca, nam kaže pot, po 

kateri moramo hoditi. Naj nas Sveti 

Duh vodi na resnično pot spreobr-

njenja, da bomo znova odkrili dar 

Božje Besede, bili očiščeni greha, ki 

nas zaslepljuje, in služili Kristusu, 

navzočem v pomoči potrebnih bratih 

in sestrah. Vse vernike pozivam, naj 

izrazijo svojo duhovno prenovo tudi 

tako, da se udeležujejo postnih 

pobud, ki jih spodbujajo mnoge cer-

kvene organizacije v različnih delih 

sveta, in s tem podprejo kulturo sre-

čevanja naše ene same človeške dru-

žine. Molimo drug za drugega, da bi z 

udeležbo pri Kristusovi zmagi znali 

odpreti svoja vrata slabotnim in rev-

nim. Tako bomo lahko v polnosti živeli 

velikonočno veselje ter pričevali zanj. 



 

Spet bomo romali ... 
 

 

 

 

 

 

 

V preteklem letu, ko smo prazno-

vali petdeseto obletnico ustanovitve 

naše župnije, smo poromali “h kore-

ninam” uršulinskega reda, saj je žup-

nija s sestrami tesno povezana. 

Obiskali smo kraje v Italiji: Desenza-

no, Varallo in Brescio, kjer je živela in 

delovala njihova ustanoviteljica sv. 

Angela Merici. 
 

 
 

Letos pa “nadaljujemo” romanje 

“h koreninam” naše krščanske vere. 

Oglej je bil eno od devetih največjih 

mest rimskega imperija, o čemer še 

danes pričajo številni lepo ohranjeni 

ostanki iz te dobe v arheološkem 

parku. Sredi parka pa se dviga mo-

gočna bazilika sv. Marije Vnebovzete, 

sv. Mohorja in Fortunata s čudovitimi 

in edinstvenimi mozaiki iz 4. stol., ki 

so prava paša za oči in pravo bo-

gastvo starokrščanske simbolike. Ba-

zilika je bila stolnica oglejskega patri-

arhata, pod katerega jurisdikcijo so 

med drugim spadale tudi škofije na 

današnjem slovenskem ozemlju. To-

rej je Oglej tudi za naš narod, vero in 

kulturo zelo pomemben. Poleg bazi-

like stoji krstilnica, pravi arhitekturni 

biser, v kateri se lahko romar duhov-

no poglobi “h koreninam” svoje vere, 

k zakramentu sv. krsta. 

Gradež, ki je danes obmorsko turi-

stično mestece z obsežnimi plažami, 

leži v istoimenski laguni in je bil že v 

rimski dobi zelo povezan z Oglejem. 

Nekaj časa je bil v njem tudi sedež 

oglejskega patriarhata. Iz Ogleja v 

Gradež so že stari Rimljani zgradili 

zanimivo cesto, ki je bila speljana po 

morskem nasipu. Tudi po današnji 

cesti, ki prav tako razmejuje laguno 

na vzhodno in zahodno, lahko uživa-

mo ob sicer krajši, a zanimivi vožnji. 

Mestece krasi, poleg drugih spome-

nikov, tudi bazilika sv. Evfemije. 
 

 

 
 

Sredi slikovite pokrajine gradeške 

lagune nas ladjica iz gradeškega 

pristanišča pripelje do majhnega 

otočka Barbana z Marijino romarsko 

cerkvijo, h kateri so se že davno radi 

zatekali tako Italijani in Furlani kot 

tudi Slovenci, Hrvati in Avstrijci … 

Vsekakor pa je bila že davno Marija 

priprošnjica tudi za mornarje, ki so 

odhajali na dolge poti iz bližnjega 

Gradeža, ki je bil v zgodovini tudi 

pomembno pristanišče za Oglej. Še 

danes je priljubljen romarski kraj, ki 

nudi duhovno poglobitev, mir, v 

velikem parku pa tudi možnost za 

počitek, igro in okrepčilo. 

Na romanju bo poskrbljeno za 

duhovno in strokovno vodstvo, za u-

dobno vožnjo, kosilo, prosti čas, pose-

bej pa bo poskrbljeno tudi za otroke 

(posebna skupina za razlago, primer-

no slikovno gradivo, prosti čas, tudi 

čas za igro).                          Barbara T. 



 

Noč je velika 
 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonočno voščilo naših škofov 

 

Dobro je, da je velika noč spomla-

di, saj nam tako še narava pomaga 

krepiti vero v vstajenje in v življenje. 

Mrtva narava se prebuja, vstaja od 

mrtvih. Še več. Cerkev uči in kristjani 

verujemo, da bo tudi človek vstal k 

novemu, večnemu življenju. 
 

Na veliko noč beremo v prvem 

berilu odlomek Petrovega govora, v 

katerem apostol pravi: »Veste o Jezu-

su iz Nazareta ...« (Apd 10,38). Peter 

je poslušalce spomnil na to, kar so že 

vedeli, pa vendar niso verovali, niso 

živeli v skladu s tem védenjem. Ozna-

nil jim je Jezusa iz Nazareta, ki je 

delal velika znamenja, ki je umrl, a tu-

di vstal od mrtvih (prim. Apd 10,34–

43). To je bilo Petrovo pričevanje. To 

je bilo njegovo prepričanje, da nekaj 

vedeti o Jezusu pomeni predvsem ve-

rovati v njegovo vstajenje od mrtvih. 

To je bilo Petrovo zagotovilo, da lahko 

svojo vero v Jezusovo vstajenje naslo-

nimo na priče. Mi danes nimamo le 

prvotnih prič, tistih, ki so se o veliki 

noči srečali z Jezusom. Mi imamo še 

druge priče. To so predvsem svetniki, 

ki jih je »velika množica« (Raz 7,9). 
 

»Veste o Jezusu ....« Škofje in 

duhovniki vsako nedeljo govorimo o 

njem, pa še med tednom ob različnih 

priložnostih, verni in neverni pa poslu-

šate naše oznanilo. A vedeti še ne 

pomeni verovati in živeti. 
 

O veliki noči obnavljamo svojo 

vero v Jezusovo in naše vstajenje. 

Vero v vstajenje in večno življenje 

krepimo in izpovedujemo, ko redno in 

zavzeto opravljamo svoje dolžnosti, 

ko lepo pripravimo in obhajamo veli-

konočna in vsa druga bogoslužja, ko 

smo pri svojem delu zazrti tja čez, v 

tisto, česar »oko ni videlo, uho ni 

slišalo in kar v človekovo srce ni pri-

šlo« (1 Kor 2,9), ko potujemo s tistimi, 

v katerih prepoznavamo vzornike in 

priprošnjike.  

Apostol Peter je vedel o Jezusu 

tisto bistveno, ker se je z njim sreče-

val tri leta. Več je vedel o Jezusu na 

veliki petek, ko ga je po zatajitvi Jezus 

pogledal in se ga usmilil. Še več je 

vedel po veliki noči ob srečanjih z 

vstalim Jezusom. A največ je Peter 

vedel o Jezusu takrat, ko je v Rimu 

pretrpel mučeniško smrt in se z 

Jezusom srečal. In zdaj Peter ve vse o 

Jezusu, ker je pri Njem in ga gleda »iz 

obličja v obličje«. 

O veliki noči delamo korake v to 

smer. Tudi če se opotekamo, omahu-

jemo, padamo, nas vstali Jezus spre-

mlja in krepi. On, ki tako razlaga Bož-

jo besedo, da postaja naše srce gore-

če. On, ki dan za dnem pred našimi 

očmi blagoslavlja in lomi kruh ter 

nam daje sebe v hrano. Temelj temu 

dogajanju je Jezus postavil na veliko 

noč s svojim vstajenjem od mrtvih. 

Zato je noč velika, ker iz nje klije tudi 

za nas novo, večno življenje. 

 
Slovenski škofje želimo velikonoč-

no upanje v večno življenje in zato 

tudi veselje vsem duhovnikom, redov-

nikom in redovnicam, vsem vernikom 

doma in po svetu, še posebej pa 

vsem bolnim in trpečim. 



 

Radijski misijon 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2. do 8. aprila bo na Radiu Ognjiišče 12. radijski misijon z naslovom: 

»Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim«. Vodili ga bodo slovenski lazaristi. 

Začetek bo v nedeljo, 2. aprila, ko bo ob 17.00 govor nadškofa Antona 

Stresa. Ponovitev govora bo ob 21.00. 

Vsak dan bo posvečen določeni vsebini:  

v ponedeljek je naslov Gospoda lahko vsakdo razume – bistvo vere (Robert 

Petkovšek);  

v torek Ko se v šibkosti odpremo, vstopi Gospod – naša grešnost (Tilen 

Prinčič in Peter Žakelj);  

v sredo Sprejem križa je začetek odrešenja (Jože Zupančič in Stanko 

Gerjolj); 

v četrtek Brez molitve in zakramentov ni polnosti življenja (Franc Rataj in 

Vlado Bizant); 

v petek Spoznanje grešnosti rodi odpuščanje – spovedni dan (Tomaž 

Mavrič, generalni superior Misijonske družbe, in Anton Pust); 

v soboto Da bomo enkrat vsi na praznovanju (Anton Lavrič in Franc Rode, 

kardinal). 

Vsak dan bo misijonski govor ob 10.15 in 17.00, ponovitev pa ob 21.00 in 

21.30.  

Vsak dan bo možnost za pogovor z duhovnikom po telefonu od 10.30 do 

12.00 in od 18.00 do 20.00. 

Vsak dan od ponedeljka do petka bo ob 19.00 prenos maše iz frančiškan-

ske cerkve na Tromostovju ob navzočnosti relikvije sv. Vincencija Pavelskega. 

Vsak dan ob 20.00 pa bo prenos molitve iz kapele Hčera krščanske ljubezni, 

usmiljenk, ali Marijinih sester. 

 

24 ur za Gospoda 
 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Vatikan je objavil, da je bila molitvena pobuda “24 ur za Gospoda” 

24. in 25. marca s temo Usmiljenja hočem (Mt 9,13). Papež Frančišek je 

spokorno bogoslužje v baziliki sv. Petra vodil že v petek, 17. marca, ker je bil 

naslednji petek na obisku v Milanu. Verniki so imeli možnost za sv. spoved in za 

molitev pred Najsvetejšim.  

V Cerkvi na Slovenskem pa bomo po naročilu naših škofov molitveno 

pobudo “24 ur za Gospoda” imeli v petek, 7. aprila, v okviru radijskega 

misijona na Radiu Ognjišče. Molitveno bdenje, ki ga bomo začeli v četrtek po 

večerni maši, bo trajalo do večerne maše prvega petka, ki je tudi cvetni petek, 

privilegiran dan duhovne priprave na velikonočne praznike. Župnije smo 

povabljene, da pripravimo urnik spovedovanja in češčenja Najsvetejšega.  

Za spovedovanje vemo: v tistem času je možnost ves dan pri frančiškanih in 

v stolnici. 



 

Velika noč 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. 4. tiha nedelja, 

  9. 4. cvetna nedelja, blagoslov 

butar in zelenja; 

13. 4. veliki četrtek,  

- ob 9.00 v stolnici krizmena 

maša,  

- ob 18.00 slovesna maša 

Gospodove zadnje večerje, 

- nabirka za potrebne, po 

maši molitvena ura (sestre 

uršulinke);  

14. 4. veliki petek, 

- ob 7.00 spovedovanje in 

slovesno molitveno 

bogoslužje (sestre 

uršulinke), 

- ob 15.00 križev pot ob uri 

Jezusove smrti, 

- ob 18.00 slovesno opravilo 

velikega petka in molitev ob 

Božjem grobu; nabirka za 

potrebe Svete dežele, po 

obredu molitvena ura 

(sestre uršulinke); 

15. 4. velika sobota,  

- ob 7.00 izpostavitev 

Najsvetejšega, 

spovedovanje in slovesno 

molitveno bogoslužje (sestre 

uršulinke), 

- ob 7.45 blagoslov vode in 

ognja, 

- ob 10.00 križev pot in 

molitvena ura pred Božjim 

grobom, 

- ob 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 in 17.00 blagoslov 

velikonočnih jedil (vabljeni k 

češčenju pred blagoslovom 

ali po njem) – pod korom 

bomo zbirali velikonočne 

dobrote za brezdomce (naj 

bodo nepokvarljive!), 

- ob 19.00 VELIKONOČNA 

VIGILIJA – SLOVESNA MAŠA 

-  po maši vstajenjska 

procesija (vse tri dni poje 

župnijski zbor); 

16. 4. velikonočna nedelja, maše 

ob 9.00, 10.30 in 18.00 

(zvečer poje župnijski zbor),  

 - ob 15.00 protipotresna 

pobožnost v cerkvi sv. 

Jožefa; 

17. 4. velikonočni ponedeljek, sv. 

maše ob 10.00 in 18.00. 
 

Oba z gospodom Rojcem želiva vsem, 

ki se zbiramo v naši cerkvi, globoko 

srečanje z Vstalim.      Dragan, župnik 



 

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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  3. 4. ponedeljek, prva sveta spoved za nekatere iz tretjega razreda; 

  5. 4. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  7. 4. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu; povabite za velikonočno spoved; 

- ob 18.00 šesto postno srečanje, razmišljanje ob nedeljskem evangeliju 

bo pripravila s. Gracija Premrl s Pržana; križev pot bomo molili z otroki; 

19. 4. sreda, sedmi koncert v okviru Sakralnega abonmaja: Akademski pevski 

zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom Jerice Gregorc 

Bukovec; 

23. 4. bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja, 

- ob 14.15 binkoštna dvorana. 
 
 
 

 
 

 

Preberite ... 
 

 

 

Ko človek ne more več v cerkev 

Večkrat se zgodi, da veren človek, 

dokler je pri moči, redno, tudi vsak 

dan prihaja k maši v cerkev. Potem 

pa zboli in mu je nekako nerodno 

pred duhovnikom in pred domačimi, 

da bi na dom povabil duhovnika.  

Nekatere hodim obhajat vsak prvi 

petek in to so res lepa srečanja. Tako 

ohranjamo stik tudi z nekaterimi, ki 

so bili včasih med nami, zdaj pa ne 

morejo več v cerkev.  

Zato prosim vse, da bi mi povedali, 

kje je še kdo, ki že dolgo ni bil pri 

zakramentih. Zdaj, pred veliko nočjo, 

je za to zelo primeren čas ... In 

povejte jim, da jih župnik vse pozdra-

vlja. 

Vesel bom, če bom lahko šel h 

komu, ki ne more več od doma, si pa 

želi, da bi prejel obhajilo. 

Postna premišljevanja 

Letos je bilo zelo lepo, ko smo ob 

postnih petkih prisluhnili premišljeva-

njem, ki so jih pripravile sestre 

uršulinke. Vsaka nas je na svoj način 

popeljala na srečanje z Jezusom, ki 

živi v svoji besedi. 

Verjetno bi si želeli še kdaj prebra-

ti kakšno premišljevanje ali pa še kaj 

drugega. Eno od njih je objavljeno na 

spletu:  

http://sendy.gigaspark.com/l/qD7

63763DOxEchw5yIks8928jqoQ/Tr0J

wr5DP0LupeaSCAYP1w/yHE9l763HP

e0pjGKruVV9JFw. 

In tam – na spletni strani uršulink 

– boste našli še marsikaj zanimivega. 

 

Novi župnijski bančni račun za 

nakazila pa je: 

Nova KBM 0430 2000 3307 296. 

http://sendy.gigaspark.com/l/qD763763DOxEchw5yIks8928jqoQ/Tr0Jwr5DP0LupeaSCAYP1w/yHE9l763HPe0pjGKruVV9JFw
http://sendy.gigaspark.com/l/qD763763DOxEchw5yIks8928jqoQ/Tr0Jwr5DP0LupeaSCAYP1w/yHE9l763HPe0pjGKruVV9JFw
http://sendy.gigaspark.com/l/qD763763DOxEchw5yIks8928jqoQ/Tr0Jwr5DP0LupeaSCAYP1w/yHE9l763HPe0pjGKruVV9JFw
http://sendy.gigaspark.com/l/qD763763DOxEchw5yIks8928jqoQ/Tr0Jwr5DP0LupeaSCAYP1w/yHE9l763HPe0pjGKruVV9JFw
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