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upanja. Predvsem pa so zgodbe, ki jih je spisalo otroško srce, v katerem ima Marija
prav posebno mesto.«
Šmarnice za odrasle Sveti Janez Henrik Newman – svetnik, ki nagovarja srca
pa nam približajo svetniško življenje Janeza Henrika Newmana in nas obogatijo
z njegovimi najlepšimi mislimi o Mariji. Avtor si želi, da bi bile kot drobni biseri,
ki jih bomo nanizali v ogrlico in jo podarili njej, ki je »mojstrovina Božjih rok in
okrašena z najsijajnejšo lepoto«. Svetnikovo življenje dobro povzema njegova misel: »Ni mi do tega, da premagam sogovornikov razum, ne da bi se hkrati dotaknil
njegovega srca.«
Naj ta misel nagovori tudi tebe, sodobnega majniškega iskalca.
p. Cristian

Nedelja dobrega pastirja
in teden molitve za duhovne poklice
Šmarnice za otroke in odrasle
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redragi! Živimo poseben čas, ki je zelo drugačen in naše vsakdanje življenje
se je spremenilo na vseh področjih, tudi na duhovnem področju. Kako bomo
obhajali čas šmarnične pobožnosti, ne vem. Marsikaj se je spremenilo in tako kot
je bilo do pred kratkim, vsaj še nekaj časa ne bo. Kako pa bo? Bomo videli. V tej
številki Zvona pa si lahko prebereš na kratko, o čem govorijo šmarnice za otroke
in odrasle.
Slovenski katehetski urad je po pooblastilu Slovenske škofovske konference za
leto 2020 skupaj s Celjsko Mohorjevo družbo pripravil šmarnice za otroke z naslovom Največji dar avtorice Marjete Cerar in šmarnice za odrasle z naslovom Sveti
Janez Henrik Newman – svetnik, ki nagovarja srca avtorja dr. Bogdana Dolenca.
Šmarnice za otroke Največji
dar nas povabijo v življenje slovenske družine. Spremljamo jo v teku
cerkvenega leta, ob drobnih radostih vsakdana, pa tudi v družinskih preizkušnjah in njeni priprošnji Marijinemu varstvu. »Gre za
resnične zgodbe, ki so se dogajale
in se še dogajajo vsakomur izmed
nas. So zahvala, prošnja, so
bolečina srca, so vzklik veselja in
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ragi verniki! V nedeljo, 26. aprila, smo začeli molitveni teden za nove duhovne poklice, ki se bo končal na svetovni molitveni dan v ta namen, na
nedeljo dobrega pastirja, 3. maja 2020. Razmere, v katerih smo, bi morda lahko
nakazovale, da se trenutno bolj osredotočimo na molitev za zdravje, blagoslov
in solidarnost, druge molitvene namene pa lahko malce zanemarimo. Molitev za
nove duhovne poklice pomeni tako spreminjati sebe, da vse stvari, ki jih delamo
in oznanjamo, privabljajo in navdušujejo. Zato naj molitev za nove duhovne poklice v tem času ne umanjka. »Ne dovolite, da vas okuži strah, ki nas hromi pred
visokimi vrhovi, ki nam jih Gospod predlaga« (papež Frančišek).
Geslo tedna molitve za duhovne poklice je: Duhovni poklic – zaklad v glinasti
posodi (prim. 2 Kor 4,7). Apostol Pavel govori o Kristusovi skrivnosti in pravi: »Ta
zaklad pa imamo v glinastih posodah« (2 Kor 4,7). Vse poziva, naj se zavedamo, da
smo glina, torej slabotni, grešniki. Brez Božje moči ne moremo iti naprej. Ta Kristusov zaklad nosimo v svoji slabotnosti, mi smo namreč iz gline. Kajti moč Boga,
sila Boga je tista, ki rešuje, ki zdravi, ki postavlja na noge. To je stvarnost naše ranljivosti. Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, grešniki je stvar velikodušnosti.
Samo če sprejmemo, da smo glina, bo k nam prišla izredna moč Boga in nam dala
polnost, rešitev, srečo, veselje, da smo rešeni. In tako bomo sprejeli Gospodov zaklad. Na tak način bomo pripravljeni sprejeti Gospodov klic in bili v njem srečni.
Predragi! Prosimo Gospoda, naj poklicanim, pa tudi nam, pomaga odkrivati
zaklad poklicanosti v ponižnosti. V tem tednu posvetite več časa molitvi za nove
duhovne poklice.
p. Cristian

Navodilo o botrstvu pravoslavnega vernika
pri krščevanju katoličana
Omenjeno navodilo so slovenski škofje potrdili na 116. redni seji SŠK, ki je bila
13. januarja 2020.
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rščanske Cerkve v Sloveniji, ki so članice Sveta krščanskih Cerkva (Katoliška,
Evangeličanska, Srbska pravoslavna – isto velja tudi za Makedonsko pravoslavno – in Binkoštna Cerkev) si med seboj priznavajo veljavnost krsta, čeprav o
tem ni bila sprejeta posebna skupna izjava. Vse omenjene Cerkve krst podeljujejo
z oblivanjem z vodo ali s potapljanjem ter s trinitaričnim obrazcem. Človek se s
krstom včleni v Kristusa in njegovo Cerkev, »konkretno pa se to uresničuje v določeni Cerkvi ali cerkveni skupnosti. Zato krsta ne smeta skupaj podeljevati dva
delivca, ki pripadata različnima Cerkvama ali cerkvenima skupnostma. Po katoliškem liturgičnem in teološkem izročilu krst podeljuje en sam delivec. Iz pastoralnih razlogov pa more krajevni ordinarij v izrednih primerih dovoliti, da se nositelj
cerkvene službe določene Cerkve ali cerkvene skupnosti udeleži obhajanja s tem,
da prebere berilo ali zmoli molitev itd.« (Ekumenski pravilnik, št. 97). Glede botrstva Ekumenski pravilnik določa: »Po katoliškem pojmovanju morajo biti botri
ali botre v liturgičnem in kanoničnem smislu tudi sami člani Cerkve ali cerkvene
skupnosti, v kateri se krst obhaja. Kot sorodniki ali prijatelji ne prevzemajo nase
samo odgovornosti za krščansko vzgojo krščenca (ali birmanca), ampak so navzoči tudi kot predstavniki verske skupnosti in kot poroki (garanti) kandidatove vere
ter želje po cerkvenem občestvu.
Vendar se more na temelju skupnega krsta in zaradi družinskih ali prijateljskih
vezi krščeni osebi, ki pripada drugi cerkveni skupnosti, dovoliti, da nastopa kot
priča pri krstu, vendar samo skupaj s katoliškim botrom. Katoličan lahko nastopa
v isti vlogi za osebo, ki prejema krst v drugi cerkveni skupnosti.
Zaradi tesnega občestva med Katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi
Cerkvami je iz utemeljenega razloga dovoljeno vzeti vzhodnega vernika za botra
skupaj s katoliškim botrom (ali katoliško botro)
pri krstu katoliškega otroka ali odraslega, samo
da je dovolj poskrbljeno za katoliško vzgojo
krščenca in je gotovo, da ima boter potrebne
sposobnosti. Tudi katoličanu ni prepovedano
biti boter pri krstu, ki se deli v vzhodnih pravoslavnih Cerkvah, če je bil za to povabljen. V
takšnih primerih je dolžan skrbeti za krščansko
vzgojo predvsem tisti boter (ali botra), ki je vernik Cerkve, v kateri je bil otrok krščen« (št. 98).
msgr. Stanislav Zore OFM predsednik SŠK

Binkošti
Kako naj se delo Gospoda Jezusa Kristusa nadaljuje, ko pa vendar pripadamo navadnim ljudem,
katerih vera je krhka in tudi sami
lahko odpovedo v preizkušnji?
Da bi mogli izpolniti svoje poslanstvo, tudi sami potrebujemo
Kristusovega Duha, prav tako kot
potrebujemo dihanje, da vzdržimo pri naporni hoji! Duh nam da
vstopiti z našimi srci in razumom v skrivnost Jezusa Kristusa. Kot sonce, ki razliva
svojo toploto, tako sije v nas neskončna Očetova ljubezen in nam da dojeti, da smo
njegovi preljubi otroci.
Duh nas navdihuje, da ravnamo po evangeliju. Kot daje veter, da jadrnica poleti
preko grebenov valov, tako nas Duh poganja na pot, ki nam jo je označil Jezus.
Osvobaja nas strahu in daje, da v nas vznikne pogum, da smo kristjani, in veselo
oznanilo Jezusa Kristusa postane vidno v naših dejanjih in besedah.
Pridi, Sveti Duh,
in daj nam veselja,
da bomo lahko delili praznik s tistimi,
ki so izgubili upanje!
Pridi, Sveti Duh,
na našo zemljo in dahni vanjo veselo oznanilo Jezusa Kristusa,
za življenje ljudi!
Ponovno odprtje cerkva za obhajanje svetih maš z navzočnostjo vernikov
Slovenski škofje bodo v ponedeljek, 4. maja 2020, ponovno odprli cerkve za
udeležbo vernikov pri svetih mašah in drugih bogoslužjih. Pogoji za udeležbo
vernikov pri sveti maši bodo razkuževanje rok pred vstopom v cerkev ter obvezna nošnja mask. V ta namen bodo škofje izdali posebna navodila, v katerih bodo zapisana določila za prejem zakramentov (sveta spoved, krst, poroka,
bolniško maziljenje). Navodilo bo javno objavljeno v četrtek, 30. aprila 2020.
Dr. Tadej Strehovec, Generalni tajnik SŠK
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