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Velikonočno voščilo

P

redragi!
Gospodovo vstajenje je temeljni
kamen, na katerem stoji naša vera. Sv.
Pavel je zapisal: »Če pa Kristus ni vstal,
je prazna vaša vera« (1 Kor 15,17). Tu ni
nikakršnega »Bilo je nekoč …«.
Muzeji so polni slik vstalega Jezusa.
Naj so umetniki, ki so te slike ustvarili,
še tako veliki, pa one niso vredne nič,
če Jezus ni vstal v naših srcih. Pustimo
Vstalemu vstopiti v naša življenja!

Blagoslovljene velikonočne
praznike Vam in vsem
vašim domačim!
p. Cristian, p. Andrej
in bratje minoriti

Sv. maša – besedno bogoslužje

K

o razlagamo besedno bogoslužje, se spomnimo, kaj se dogaja. Berila poslušamo sede,
ker je to drža poslušanja, evangelij pa poslušamo
stoje, ker je to Jezusova beseda. Duhovnik nas
tudi opozori, da je Gospod z nami, in mi se pokrižamo na čelu, ustih in prsih. V homiliji (pridigi) duhovnik razlaga božjo besedo. Ko zaključi,
stoje izpovemo vero in odgovorimo na prošnje
vernikov. Vse to vidimo, v vsem tem sodelujemo. Ampak, kaj vse se še dogaja za tem? Kaj nevidnega se dogaja ob našem obredu?
Besedno bogoslužje je naš pogovor z Bogom.
Začne se tam zgoraj, kjer je Bog in od koder se
njegova beseda spušča, in Bog sam spregovori po
ustih bralca. In tu spodaj smo mi, ki to božjo besedo sprejemamo. Mi smo ušesa, nič več. Bi bili
pa res konservativci, ki beremo iz zaprašenih knjig, če ne bi verjeli, da se tudi danes
spuščajo te besede od Boga. Zato odpremo ušesa. To je steber vdora besede navzdol.
Da se ta krog sklene, se zgodi tudi steber besed, ki se dvigajo. Ko izpovemo vero in
prošnje, smo mi usta, ki govorijo, in Bog postane ušesa, ki poslušajo. To je ta krog. V
besednem bogoslužju smo resnično v dialogu z Bogom. Za nas čuden pogovor, saj nismo več vajeni poslušati, ampak si skačemo v besedo. Zato pa je potrebno spoštljivo
prisluhniti, Bog vendar govori. On naše besede resnično vzame zares.
Sveta maša je dialog z Bogom, kjer se resnično dogaja to, kar se je Jezus pogovarjal s svojimi učenci. Prav nič težje nam ne sme biti danes poslušati Jezusa kot takrat
učencem. Saj so bile tudi zanje redke tiste priložnosti, ko je govoril iz svojega veličastva. Običajno so bile to vsakdanje besede.
Se nadaljuje …

p. Cristian Balint

Duhovni odmik v Piranu
Za tri dni, od 7. do 9. marca 2018, je naša torkova zakonska skupina odšla v minoritski samostan v Piran po hrano za dušo. No ja, zraven smo imeli tudi tisto za telo in
bila je prav dobra. Z nami je šel p. Cristian, naš župnik. Skupaj smo bili ob izpostavljenem Najsvetejšem, v molitvi rožnega venca, ob križevem potu in mašah. Pater Slavko
nas je v cerkvi predstavil domačinom. Cerkev je sicer lepa, vendar zelo mrzla. Se kar
splača v našo cerkev spustiti kakšen evro več, da imamo tako toplo, kot imamo.

Bilo nas je trinajst
iz naše skupine. Prvi
večer, ko smo se zbirali in »kapljali« vsak po
svoje, smo se po večerji
malo podružili. Vmes
smo delali kakšne vaje
iz knjige Umo vadba.
Malo smo se smejali, se za kakšno vajo
malo potrudili, tudi
če ni bila všeč vsem.
V naši skupini namreč
velja pravilo, da vse vzamemo za dobro, kar koli kdo pripravi in se potrudi.

Napovednik

Naslednjega dne nam je p. Cristian spregovoril o tem, kako ljudje vidijo Boga. V
očeh ljudi ima Bog kar veliko vlog (razsodnik, policist, gasilec, oče …). Potem smo
se o tem tudi pogovarjali. Četudi mislimo, da se dobro poznamo (po petdesetih letih
druženja se nam to že zdi), si vendar večkrat povemo kaj novega. Popoldne smo se
pogovarjali o tem, da se moramo naučiti spuščati stvari iz rok. O starosti, bolezni,
o oporoki. Saj o tem smo se že kdaj pogovarjali, nismo pa se še o tem, da je dobro,
da napišemo tudi duhovno oporoko. Duhovniki v spovednicah marsikdaj poslušajo tarnanje ljudi, da po njihovi smrti ne bo nihče več molil zanje. Nihče ne bo dal
za maše za pokoj njihove duše. Dobro je napisati tudi to. Ne da svojim zapustimo
samo zidove, premičnine in nepremičnine, zapustiti jim je treba tudi svoje želje, kaj
si želimo glede duhovnega dolga. Če bodo porabili naše »evrčke« za pogreb, naj bo
zraven še toliko in toliko maš. Beseda, ki je napisana, ima veliko večjo moč, kot samo
izgovorjena.

• V petek, 13. aprila, bo po večerni sv. maši (19.15) srečanje za starše letošnjih
prvoobhajancev.

Tudi vreme nam je bilo naklonjeno. Sprehajali smo se po Tartinijevem trgu, »kofetkali« ob obali, se sprehajali ob morju ... Človek kar ne bi verjel, da se to lahko zgodi
čisto navadnim upokojencem naše župnije. Pater Slavko nam je zadnji dan pokazal
samostan, križni hodnik, slike, ogledali smo si filmski insert z meditacijo o minoritih
in Piranu.
Hvaležni smo Bogu za prijatelje, za življenje v naši župniji, za vso lepoto, ki smo je
deležni. Vemo, da bomo in smo že doživeli tudi manj sončne dni, včasih tako težke,
da težko dihamo, pa vendar vemo, da takrat lahko počrpamo moč tudi iz takih skupnih doživetij, od prijateljev, duhovnikov ...
Bilo je res veličastno, tako da smo sedaj pripravljeni tudi na postni čas in ga bomo
preživljali v duhovnem dotiku tega časa.
Za zakonsko torkovo skupino: Mirjam Šprohar

• Na veliko noč (1. aprila) bo ob 7.30 vstajenjska procesija (v primeru slabega vremena bo v cerkvi), nato slovesna praznična maša. Maši bosta še ob 9.00 in 18.30.
Ob 15.00 bo pri sv. Jožefu na Poljanah zaobljubljena potresna pobožnost Ljubljančanov.
• Na velikonočni ponedeljek (2. aprila) bodo sv. maše po prazničnem sporedu:
ob 7.00, 9.00 in 18.30. Vabljeni!
• V ponedeljek, 2. aprila, bo po večerni sv. maši srečanje župnijske Karitas.
• Od 5. do 7. aprila obhajamo prve dneve v mesecu. Lepo vabljeni k sveti maši in
molitvi pred Najsvetejšim.
• V ponedeljek, 9. aprila, bo po večerni sv. maši redna seja ŽPS.
• V ponedeljek, 9. aprila, nadaljujemo z rednim veroukom.

• V soboto, 14. aprila, bo po večerni sv. maši v samostanski kapeli molitev v spomin
na sv. Maksimilijana Kolbeja.
• V ponedeljek, 23. aprila, je praznik sv. Jurija. Sveta maša na Gradu bo ob 17.00.
• V torek, 1. maja, na praznik sv. Jožefa Delavca, pričnemo s šmarnicami. Zjutraj
bomo brali šmarnice za odrasle, zvečer za otroke. Po večerni maši bo na igrišču
(zraven cerkve) druženje za otroke.

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30

med tednom: 7.00, 18.30

URADNE URE: ponedeljek in četrtek: 16.00–17.00

torek, petek: 10.00–11.00

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu

in po naročilu, posebej še pred prazniki.
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