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 NAŠE OBČESTVO 
 

Od posta do velike noči 
 

 

 

 

 

 

Škofje (podpisan je nadškof Stanislav Zore) so v 

Družini objavili vabilo, naj se v postnem času res pripra-

vimo na obhajanje našega največjega praznika. Iz te 

spodbude odlomek. Velja tudi nam. 
 

 

Škofje vabijo slovenske katoliške vernike, da 

se v postnem času duhovno pripravijo na prazno-

vanje velike noči z osebno in družinsko molitvijo 

ter udeležbo pri sveti maši; dnevno prebirajo in 

premišljujejo Sveto pismo; se udeležijo obhajanja spokornega bogoslužja ter 

zakramenta svete spovedi; molijo rožni venec oziroma romajo na božje poti; 

obiskujejo bolne, ostarele ali osamljene; darujejo materialno pomoč ubogim in 

zapostavljenim osebno ali po karitativnih ustanovah; se telesno postijo z 

odpovedjo določeni hrani, razvadam oziroma se pridružijo pobudi “40 dni brez 

alkohola” ter v duhu posta premišljujejo o pomenu in darovanju trpljenja. Ob 

tem škofje še posebej poudarjajo pomen molitve in premišljevanja križevega 

pota za vsakega kristjana. Naše trpljenje, ki ga združujemo s Kristusovim 

trpljenjem, je naša pot v večno življenje. Zato je premišljevanje križevega pota 

najbolj primerna priprava na darovanje našega trpljenja. Pomembno je, da se 

vsi kristjani zavedamo, da trpljenja in smrti v življenju ne iščemo, ko pa se z 

njima soočimo, ju darujemo in potrpežljivo prenašamo /.../ 

Prav tako pa se moramo zavedati, da na tem svetu nimata končne besede 

trpljenje in smrt, temveč vstajenje in ljubezen. V tej veri smo vsi verniki 

povabljeni, da se ob koncu postnega časa udeležimo bogoslužij velikega tedna 

in velike noči. S tem bomo pokazali, da z veseljem izpovedujemo vero v vsta-

lega Kristusa in da želimo svojo vero živeti v svojih družinah in župnijah. 



Bila sem v Lurdu ... 
 

 

 

 

 

Moja babica mi je za darilo za birmo 

podarila dvodnevno romanje v Lurd, od 

3.–4. marca letos. 

V nedeljo zjutraj smo poleteli z 

Brnika. Let je trajal malo manj kot dve 

uri in v zraku smo imeli lep razgled brez 

oblačka. Leteli smo čez Alpe, ki se jih je 

videlo zelo lepo. Ko smo prispeli v 

Francijo na letališče Tarbes, so bili prva 

stvar, ki sem jo opazila, Pireneji. Bili so 

lepi, zasneženi in visoki. Od letališča 

smo se z avtobusom odpelali do hotela 

v Lurdu.  

Ko smo se namestili, smo šli na 

oglede. Imeli smo skoraj poletno vre-

me. Najprej smo se podali do votline, 

kjer se je Bernardki prikazala Marija. 

Bilo je prečudovito. Ogledali smo si del 

veličastne cerkve, šli k pobožnosti kri-

ževega pota, na koncu pa imeli še mašo. Veliko smo peli, kar je vse skupaj še 

polepšalo. Po večerji smo nekateri odšli nazaj do votline in molili. Z babi sva si 

natočili lurško vodo, se z njo umili in jo pili. Po večerni molitvi pred Marijo v 

votlini sva odšli k počitku. 

Naslednje jutro smo imeli mašo pri votlini ob 7.30. Rahlo je rosilo, zato je 

nadškof Alojz Uran rekel, da nas blagoslavlja božja rosa. Kasneje smo šli na lep 

sprehod po mestu, po Bernardkini poti, in videli veliko zanimivega. Odšli smo 

na pokopališče, kjer smo videli grobnico Bernardkine družine Soubirous. Vodnik 

Tadej Jakopič nam je povedal veliko stvari in zgodovine. Obiskali smo tudi 

Bernardkino rojstno hišo in opuščeno ječo, kamor se je bila družina zaradi 

revščine prisiljena preseliti.  

Popoldne sva z babi še enkrat odšli do votline pozdravit Marijo in se ji 

zahvalit za vse, kar nam je pomagala, in za to prečudovito potovanje. Nato sva 

si ogledali še spodnji del večnadstropne cerkve, ki si ga prejšnji dan še nisva 

mogli. Šli sva tudi v ogromno podzemno baziliko Pija X., kjer naju je navdušil 

umetniški križev pot. Ogledali sva si vsako postajo posebej in občudovali 

velikost cerkve, saj gre notri lahko 30.000 ljudi, tudi invalidov na vozičkih in 

bolnikov na posteljah.  

Prekmalu smo se morali odpeljati na letališče in se z letalom vrniti v 

Slovenijo. Zelo sem vesela, da sem videla Lurd in slišala veliko novih zanimivih 

stvari. Upam, da bom še kdaj poromala k lurški Mariji. Hvaležna sem babi, da 

mi je dala tako lepo darilo za birmo, ki mi bo za vedno ostalo v spominu. 

Nala 



 

Radijski misijon 2019 – Cerkev je mlada 
 

 

 

 

 

V nedeljo, 7. aprila 2019, se bo na Radiu Ognjišče začel 

14. radijski misijon. ki bo največji doslej po številu misijonar-

jev. Naslov letošnjega radijskega misijona “Cerkev je mlada” 

je navdihnila lanska sinoda mladih. Od nedelje, 7. aprila, do 

sobote, 13. aprila, nas bodo nagovarjali: kardinal Luis 

Antonio Tagle, nadškof Alojzij Cvikl, p. Marko Ivan 

Rupnik, Sašo Mugerli, p. Branko Cestnik, br. Jaro 

Knežević in p. Toni Brinjovc. V kratkih govorih, 

svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, 

redovnice, kopica mladih laikov in pet glasbenih skupin. 

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, 12. aprila, načrtovan kot spovedni dan. 
 

 

 

 

 

Nabirka za sveto deželo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi letos bo na veliki petek potekala nabirka za Sveto deželo, s katero 

vesoljna Cerkev konkretno pomaga cerkvenim skupnostim, ki živijo na območju 

Bližnjega vzhoda, ter podpira življenje na svetih krajih. Lansko leto je z nabirko 

bilo zbranih dobrih osem in pol milijona evrov.  »Postni čas nas vabi, da se 



 

ponovno podamo na kraje in k dogodkom, ki so spremenili potek zgodovine 

človeštva in osebnega življenja vsakega med nami. To so kraji in dogodki, ki 

posredujejo živi spomin na vse, kar je učlovečeni Božji Sin rekel, dopolnil in 

trpel za naše odrešenje,« je zapisal kard. Leonardo Sandri, prefekt 

Kongregacije za vzhodne Cerkve, v pismu, s katerim vabi k sodelovanju pri 

nabirki za Sveto deželo. 

Ko ponovno podoživljamo skrivnosti našega zveličanja, pomislimo tudi na 

brate in sestre, ki v Sveti deželi živijo in pričujejo vero v Kristusa, umrlega in 

vstalega, pri tem pa izrazimo svojo solidarnost v dejavni ljubezni, spodbuja 

kard. Sandri. Živeti veliki teden, s tem ko sledimo Jezusu, pomeni učiti se 

izstopiti iz nas samih in se podati v srečanje z drugimi, proti bivanjskim 

obrobjem, prvi stopiti k našim bratom in sestram. 

Kard. Sandri spominja na sv. Pavla VI., ki je Sveto deželo obiskal januarja 

1964 in tako postal prvi papež, ki se je podal na takšno romanje. Pavel VI. je 

tudi pobudnik nabirke za Sveto deželo. V apostolski spodbudi Nobis in Animo je 

zapisal, da »Cerkev v Jeruzalemu zaseda posebno mesto v skrbi Svetega 

sedeža in vsega krščanskega sveta« ter že takrat opozoril na tamkajšnje resne 

verske, politične in družbene probleme. 

Tudi danes je Bližnji vzhod priča procesu, ki je razkosal odnose med narodi 

različnih verstev, s tem pa ustvaril takšne nepravične razmere, da se upanje na 

mir zdi skoraj domišljavo. V zadnjih letih so se nakopičili vojna, nasilje in 

uničenje, fundamentalizmi, prisilna migracija, in vse to s tišino številnih in 

sokrivdo mnogih. Bližnji vzhod je postal dežela ljudi, ki zapuščajo svojo zemljo. 

Kot opozarja kard. Sandri, obstaja nevarnost, da se bo »navzočnost naših 

bratov in sester v veri izbrisala ter iznakazila samo obličje regije, kajti Bližnji 

vzhod brez kristjanov ne bi bil več Bližnji vzhod«. 

V zadnjem obdobju smo priča novim romanjem v Sveto deželo. Vedno več 

romarjev prihaja s Kitajske, iz Indije in Indonezije, s Filipinov in iz Šrilanke. Ta 

apostolska vitalnost je pomembno znamenje za lokalne skupnosti in spodbuda 

za vse kristjane na Zahodu, ki so morda v skušnjavi, da bi obupali ali pa se 

predali pri svojem življenju in pričevanju vere v vsakdanjosti, še zapiše kard. 

Sandri. 

 

Kot je razvidno iz letnega poročila 2018, je lansko leto bilo z nabirko za 

Sveto deželo zbranih dobrih osem in pol milijona evrov (8.633.099,88 €). S 

pomočjo vsakoletne nabirke lahko Kustodija Svete dežele nadaljuje svoje 

poslanstvo: varuje svete kraje ter podpira kristjane preko različnih pastoralnih, 

izobraževalnih, zdravstvenih in socialnih struktur. Večji del nabirke gre za 

Kustodijo, ki zatem na različne načine razporedi prejete vire. Kar ostane, 

Kongregacija za vzhodne Cerkve nameni za formacijo kandidatov za 

duhovništvo, podporo duhovnikom, šolsko dejavnost, kulturno formacijo ter 

podporo različnih cerkvenih okrožij na Bližnjem vzhodu. 
 

Andreja Červek – Radio Vatikan 



 

Veliki teden 2019 pri nas 
 

 

 

 

 

 

 

  7. 4. tiha nedelja, 

14. 4. cvetna nedelja, blagoslov butar in zelenja; 

18. 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;  

19. 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; 

20. 4. velika sobota,  

- ob 7.00 izpostavitev Najsvetejšega, spovedovanje in slovesno 

molitveno bogoslužje (sestre uršulinke), 

- ob 7.45 na vrtu blagoslov vode in ognja, 

- ob 10.00 križev pot pred Božjim grobom, 

- ob 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 in družine (naj 

bodo nepokvarljive!), 

- ob 19.00 VELIKONOČNA VIGILIJA – SLOVESNA MAŠA -  po maši 

vstajenjska procesija; 

21. 4. velikonočna nedelja, maše ob 

9.00, 10.30 in 18.00  

- ob 15.00 protipotresna 

pobožnost v cerkvi sv. Jožefa; 

22. 4. velikonočni ponedeljek, sv. maši 

ob 10.00 in 18.00. 
 

Kaj bi vam z gospodom Rojcem zaželela 

letos za praznike vstajenja? 

Da bi jih vsa naša skupnost praznovala, 

kakor so jih praznovali kristjani na začetku:  

bili so eno srce in ena duša, dobivali so se 

po hišah in lomili kruh, skrbeli so za uboge, 

zato je vstali Gospod, ki je bil med njimi, 

vsak dan pridruževal tiste, ki naj bi se 

zveličali. VESELO ALELUJO VSEM ... 



 

Svete maše: delavnik 18.00, prazniki tudi ob 10.00; nedelja 9.00, 10.30 in 18.00. 
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00. 
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  2. 4., 9. 4. in 16. 4., torek, ob 19.00 v samostanski dvorani večerna duhovna 

srečanja (pripravlja s. Božena Kutnar); 

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

  4. 4. četrtek pred prvim petkom, maša tudi ob 10.00; pri večerni maši in po 

njej molitev za duhovne poklice; 

  5. 4. prvi petek, obhajilo bolnikov; maša tudi ob 10.00; 

- po večerni maši molitev križevega pota; 

  7.–13. 4. od nedelje do sobote, radijski misijon na Radiu Ognjišče; 

10. 4. sreda, ob 19.30 sedmi koncert Sakralnega abonmaja: Ansambel za 

staro glasbo Ljubljana, dirigent Egon Mihajlović: Veliki petek v glasbi 

renesanse in baroka; 

12. 4, petek, spovedni dan: ves dan pri frančiškanih in v stolnici; 

- pri nas po večerni maši molitev križevega pota; 

17. 4. sreda, ob 16.15 sestanek za starše prvoobhajancev; 

21. 4. nedelja, največji krščanski praznik velika noč, praznik vstalega Kristusa; 

22. 4. ponedeljek, sveti maši ob 10.00 in 18.00; 

25.–27. 4., od četrtka do sobote, duhovne vaje za prvoobhajance; 

28. 4. nedelja Božjega usmiljenja, ob 9.00 prvo sveto obhajilo. 
 

Božje usmiljenje potrpežljivo čaka ... 

 

Papež Frančišek v predgovoru h knjižici Kdor moli, se reši podaja osnovne 

smernice, ki spokorniku pomagajo, da pristopi k spovedi. »Začetek je izpraševa-

nje vesti, iskrena bolečina zaradi storjenega hudega. Sledi obtožba posamez-

nih grehov, konkretno in zmerno. Ne da bi se sramovali lastnega sramu.« Kot 

nas uči evangelij, »je Gospodu dovolj sled kesanja. Božje usmiljenje potrpežljivo 

čaka vrnitev izgubljenega sina; še več, gre mu naproti, prvo se dotakne njego-

vega srca in tako v njem prebudi željo, da bi ga ponovno objela njegova ne-

skončna nežnost in bi lahko ponovno začel hoditi«. 

Ravno zato moramo biti v spovednici konkretni pri obsodbi grehov, ne da bi 

kaj zamolčali, saj bo potem »Gospod sam tisti, ki nam bo zamašil usta, kakor 

da bi rekel: Dovolj je.« Papež Frančišek sklene z gotovostjo, ki jo vidimo v vsem 

njegovem učenju: »Jezus je prišel, da bi nas rešil takšne, kakršni smo: ubogi 

grešniki, ki prosijo, da bi bili iskani, najdeni, vzeti v naročje in odneseni k 

njemu.« 
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