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»Človek se ne odreši sam ...«
Kongregacija za nauk vere je v četrtek, 1.
marca 2018, izdala pismo Placuit Deo o nekaterih vidikih krščanskega zveličanja, namenjeno škofom Katoliške cerkve pa tudi vsem vernikom. Dokument osvetljuje nekatere vidike
krščanskega zveličanja, ki bi lahko bili težje razumljivi zaradi nedavnih kulturnih sprememb,
je na tiskovni konferenci pojasnil prefekt kongregacije Luis Francisco Ladaria Ferrer.
Sodobni svet s težavo sprejema izpovedovanje krščanske vere, ki Jezusa
razglaša kot edinega Zveličarja vsega človeka in celotnega človeštva, je zatrdil
Ladaria. Papež Frančišek pogosto opozarja na dve težnji, ki sta po nekaterih vidikih podobni dvema starodavnima herezijama, pelagianizmu in gnosticizmu,
čeprav je velika razlika med današnjim sekulariziranim zgodovinskim kontekstom in tistim v prvih krščanskih stoletjih. V našem času se širi neopelagianizem, po katerem individuum, ki je popolnoma avtonomen, rešuje samega sebe,
ne da bi priznal, da je v svoji globini odvisen od Boga in od drugih. Zveličanje je
torej odvisno od moči posameznika ali od popolnoma človeških struktur, ki pa
so nezmožne sprejeti novost Božjega Duha. Po drugi strani, neognosticizem
predstavlja neko zgolj notranje rešenje, ki je zaprto v subjektivizem. Trdi, da se
osebo lahko osvobodi od telesa in materialnega kozmosa, v katerih ni več zaznati Stvarnikove sledi, a v resnici pridemo samo do stvarnosti, ki ji je odvzet
smisel in s katero se manipulira glede na človekove interese. Pismo torej
poudarja, da »zveličanje, v skladu z načrtom Očetove zaveze, temelji na naši
združitvi s Kristusom«.

Radijski misijon 2018 – Pošlji Svetega Duha na nas
Letošnji radijski misijon od
18. do 24. marca je deležen
posebne milosti: ko so bili naši škofje na obisku ad limina
v Rimu, so prosili papeža
Frančiška za blagoslov in povedal je tole: »V tednu, ko se
bo začel vaš misijon, vam želim biti blizu, vam poslati svoj
blagoslov. Spomnite se, da je
misijon Gospodov obisk; Bog
trka na vaša vrata, na vrata
vašega srca, na vrata vaše družine, na vrata vašega doma – Gospod vas pride
obiskat. Odprite vrata: vrata srca, vrata družine, vrata doma. Gospod nam
vedno ponudi kaj dobrega in to stori zastonj. Milost je namreč zastonjska Božja
ljubezen.
Ne bojte se, odprite vaša srca, odprite vaše družine, odprite vaše domove. In
videli boste, da vas bo sad močno osrečil. Naj vas Gospod blagoslovi in vas
Marija varuje. Hvala in molite zame!«
Letos so na Radiu Ognjiišče prosili za vodenje misijona več duhovnikov. Sodelovali bodo: Alek Zwitter, p. Vili Lovše, p. Branko Cestnik, br. Jože Smukavec,
Robert Friškovec, Miro Šlibar in p. Marjan Čuden. Vsak dan bosta misijonska
govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V
času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob
20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.
V času radijskega misijona je petek, 23. marca, načrtovan kot spovedni dan.
Začetek v nedeljo ob 11. uri s sveto mašo, ki jo bo daroval Alek Zwitter v
cerkvi na Žalah. Vsak dan bo večerni pogovor z
gosti ob 20. uri. Od ponedeljka do petka bodo
ob 8. uri svetovalnice na misijonsko temo dneva. V soboto ob 9. uri sveta maša, ki jo bo daroval p. Marjan Čuden v cerkvi na Tromostovju v
Ljubljani.
Molitev za milosti misijona:
»Prosimo te, Oče,
pošlji Svetega Duha na nas,
da bomo združeni s Kristusom,
združeni drug z drugim
molili, delali in živeli za bližnjega
ter skupaj postajali Kristusova Cerkev.
Amen.«

Veliki teden 2018
18. 3. tiha nedelja,
25. 3. cvetna nedelja, blagoslov butar in zelenja;
29. 3. veliki četrtek,
- ob 9.00 v stolnici krizmena maša,
- ob 18.00 slovesna maša Gospodove zadnje večerje,
- nabirka za potrebne, po maši molitvena ura;
30. 3. 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;
31. 3. 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 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;
1. 4. velikonočna nedelja, maše ob 9.00, 10.30 in 18.00
- ob 15.00 protipotresna
pobožnost v cerkvi sv.
Jožefa;
2. 4. velikonočni ponedeljek, sv.
maši ob 10.00 in 18.00.
Oba z gospodom Rojcem moliva
za vse vas in prosiva, da bi se vstali
Jezus močno dotaknil vsakega v naši
župnijski skupnosti in da bi mu res
odprli vrata svojih src, kakor nam je
zaželel papež Frančišek, ko je izrekel
blagoslov za radijski misijon.
Zavedamo se namreč, da v nikomer
drugem ni zveličanja.

Koledar za marec 2018
2. 3. prvi petek, dan, ko smo povabljeni k spovedi in obhajilu;
- ob 19.00 svetovni molitveni dan žena za mir;
7. 3. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
9. 3. petek, maša in križev pot, molile ga bodo sestre uršulinke;
9. in 10. 3. petek in sobota, papeževa pobuda “24 ur za Gospoda”, ki nas vabi
v okviru evharističnega češčenja k obhajanju zakramenta sprave;
navdihnjena je ob besedah Psalma 130,4: »Pri tebi je odpuščanje«; v
vsaki škofiji bo vsaj ena cerkev ostala nepretrgoma 24 ur odprta za
češčenje in zakramentalno spoved;
10. 3. sobota, od 9.00 do 13.00 srečanje članov ŽPS v Škofovih zavodih za
tiste, ki na tem srečanju niso bili v februarju;
11. 3. nedelja, pri vseh mašah nabirka za semenišče;
14. 3. sreda, ob 18.45 sestanek za starše birmancev;
16. 3. petek, maša in križev pot, molili ga bodo mladi;
18. 3. tretja nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana;
19. 3. ponedeljek, ob 19.00 v samostanski dvorani predavanje umetnostnega
zgodovinarja Ferdinanda Šerbelja o družini Schellenburg – ob 52-letnici
ustanovitve naše župnije;
21. 3. sreda, ob 19.30 šesti koncert Sakralnega abonmaja: Deški zbor
Schellenburg bo pod vodstvom Gregorja Klančiča izvedel skladbe
gregorijanskega korala, I. Gallusa in G. Fauréja Messe basse;
18.–24. 3., radijski misijon na Radiu Ognjišče;
14. 4. sobota, pri sv. Jožefu prvo vseslovensko srečanje mož.

Iz postne poslanice papeža Frančiška
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 življenjski slog! O, kako bi hotel,
da bi kot kristjani posnemali zgled apostolov in bi videli v možnosti pode-

ljevanja 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« (2 Kor 8,10). To še na
poseben način velja v postnem času.

Svete maše: delavnik 18.00, nedelja 9.00, 10.30 in 18.00.
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00.
Župnijska karitas: torek 16.30–17.30, pogovor o težavah: ponedeljek 10.30.
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