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Kaj pomeni aleluja?

Pred nami bo kmalu velikonočni čas. V tem času v bogoslužju pogosto pojemo ali 
izgovarjamo besedo aleluja. Dodajamo jo molitvam in slišimo jo v pesmih. Kaj 

pomeni ta beseda? Izhaja iz hebrejskih besed Hallelu Yah, kar pomeni 'slavite Jahve-
ja', to je Boga. Je vzklik veselja, ki ga doživljamo zlasti v velikonočnem času. Aleluja 
pojemo pred evangelijem, ki je veselo oznanilo. Kar samo od sebe se nam postavlja 
vprašanje, zakaj ponavljati neko tujo besedo, kot je aleluja?

Naše veselje je ob veliki noči tako veliko, da ga težko izražamo z besedami, raje to 
naredimo s ponavljanjem refrena aleluja. Prav tako pa pred največjim Jezusovim ču-
dežem – vstajenjem, ki je temelj naše vere – odpove normalno razumljiva človeška 
beseda. Pred preobilico božjega usmiljenja nam ostane začudeno jecljanje otroka. 
Naše petje aleluje je podobno vriskanju planinca v gorah, ki v zgodnjem jutru doživi 
čudovit sončni vzhod, ko se 
sonce s svojimi prvimi ne-
žnimi žarki dotakne vrhov 
gora. Tega, kar takrat ob-
čuti njegovo srce, ne more 
izpovedati z ustreznimi be-
sedami, ampak to izrazi z 
vriskanjem.

Podobno se zgodi nam, 
kristjanom: ob pogledu na 
Sonce (Kristusa), ki je vzšlo 
nad temo našega velikega 
petka, odpovejo ustrezne fo
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besede. Ostane samo jecljajoča, začudena, vesela aleluja. Kristus, »naše pravo son-
ce«, je vstal iz teme smrti. Staro ime za veliko noč je pasha, kar pomeni prehod – 
prehod v Božje mesto, na katerega ulicah se poje aleluja (prim. Tob 13,18). Pride 
ura, ko bo tudi v temine našega življenja posijalo neminljivo sonce in bomo peli 
večno alelujo. (Božo Rustja, Kruh in vino smo prinesli)

Zakaj so mašna oblačila različnih barv?

Barve mašnih oblačil (duhovnikov mašni plašč, štola …) niso enake v vseh časih 
bogoslužnega leta, ampak se skozi bogoslužno leto menjavajo. V našem vsak-

danjem življenju govorijo tudi barve in temu pravimo simbolična govorica. Ko se 
udeležimo kakšnega pogreba, tja ne gremo oblečeni v kričeče barve. Na poroki je 
lepo videti nevesto v beli obleki. Z barvo obleke namreč tudi nekaj sporočamo in 
neverbalno komuniciramo: črnina na pogrebih je na primer znamenje žalovanja. 
Bela barva pri poroki pomeni, da se je nevesta s čistim življenjem pripravljala na ta 
pomembni življenjski dogodek.

Zelo zgovorne so barve mašnih plaščev pri sveti maši. Te barve niso izbrane slu-
čajno ali ker se duhovniku zdi, da je lepše, če bo danes maševal v zeleni barvi, jutri 
v rdeči, pojutrišnjem v vijolični ali beli (zlati) barvi.

BELA (ZLATA) barva označuje svetlobo, praznik, veselje, nedolžnost in jo upora-
bljamo v božičnem in velikonočnem času ter ob nekaterih drugih praznikih v času 
cerkvenega oz. bogoslužnega leta (npr. ob Marijinih praznikih).

RDEČA barva označuje kri in mučeništvo, ogenj in ognjevito pričevanje, zato jo 
duhovniki oblečejo na binkošti in na godove mučencev.

ZELENA simbolizira in pokaže na upanje in pričakovanje, zato jo uporabljamo v 
»navadnem«, neprazničnem času med letom.

 VIJOLIČNA barva pomeni spokornost in spreobrnjenje, zato duhovnik v ad-
ventnem in postnem času obleče mašni plašč vijolične barve. Tega uporabi tudi pri 
mašah za rajne.

ČRNA je znamenje žalovanja in so jo včasih uporabljali pri »črnih mašah«, to je 
pri mašah za rajne (latinsko requiem, kar je prva beseda iz molitve za rajne in po-
meni 'mir' – v pomenu 'daj jim večni mir, Gospod'). Danes pri pogrebih in mašah za 
rajne duhovniki nadomeščajo črno barvo z vijolično.

p. Cristian Balint



Spovedovanje v velikem tednu

Od ponedeljka (15. aprila) do srede (17. aprila): 6.45–7.30 in 17.30–19.00. 
Veliki četrtek: 7.00–8.00 in 17.00–18.15. 
Veliki petek: 7.00–8.00 in 17.00–18.15. 
Velika sobota: v času blagoslova velikonočnih jedil in 18.00–19.00. 

Velikonočno voščilo

Gospod je vstal, kakor je rekel.  
Veselimo in radujmo se! 

Jezus Kristus živi.  
In to nas napolnjuje z veseljem.

Napovednik

•	 V	ponedeljek,	1.	aprila,	bo	po	večerni	sv.	maši	srečanje	Karitas.
•	 Od	4.	do	6.	aprila	obhajamo	prve	dneve	v	mesecu.	Lepo	vabljeni	k	sveti	maši	in	

molitvi pred Najsvetejšim. 
•	 V	petek,	5.	aprila,	bodo	križev	pot	(ob	18.00)	molile	ženske.
•	 Na	tiho	nedeljo,	7.	aprila,	bo	na	Starem	gradu	(Kalvariji)	nad	Smlednikom	ob	14.00	

družinski križev pot. Po želji in če bo vreme primerno, nas bi nekaj šlo s kolesi ob 
12.00 izpred naše cerkve. Vabljeni!

•	 V	ponedeljek,	8.	aprila,	bo	po	večerni	sv.	maši	redna	seja	ŽPS.

Blagoslovljene in vesele  
velikonočne praznike vam želijo  
patri Slavko, Cristian, Dani, Franc,  
Janez in bogoslovca br. Klemen  
in br. Andraž.
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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.

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30 
med tednom: 7.00, 18.30

•	 Na	cvetno	nedeljo,	14.	aprila,	bo	ob	9.00	pred	cerkvijo	blagoslov	zelenja.
•	 Na veliki četrtek, 18. aprila, bo ob 7.00 križev pot, ob 9.00 krizmena maša v stol-

nici, ob 18.30 slovesna maša Gospodove zadnje večerje, po maši bdenje z Jezusom 
na Oljski gori in češčenje.

•	 Na veliki petek, 19. aprila, bo ob 7.00 in 15.00 križev pot, ob 18.30 slovesno opra-
vilo v čast Gospodovemu trpljenju, nato pa molitev pri božjem grobu. 

•	 Na veliko soboto, 20. aprila, ob 7.00 blagoslov ognja in vode, izpostavitev Naj-
svetejšega v božjem grobu do 13.00. Ob 10.00 bo molitvena ura otrok ob božjem 
grobu. Ob 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 in 17.00 blagoslov jedil, ob 19.30 velikonočna 
vigilija Jezusovega vstajenja. Pričeli jo bomo pred cerkvijo s prižiganjem veliko-
nočne sveče in končali s slovesno velikonočno mašo. 

•	 Na veliko noč (21. aprila) ob 7.30 vstajenjska procesija (v primeru slabega vreme-
na bo procesija 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 (22. aprila) bodo sv. maše po prazničnem razporedu: 
ob 7.00, 9.00 in 18.30. Vabljeni!

•	 V	torek,	23.	aprila,	je	praznik	sv.	Jurija,	ki	je	nebeški	zavetnik	našega	mesta.	Lepo	
vabljeni k sv. maši!

•	 V	sredo,	1.	maja,	s	praznikom	sv.	Jožefa	delavca	pričnemo	s	šmarnicami.	Zjutraj	
bomo brali šmarnice za odrasle, zvečer za otroke. 

Obvestilo za starše veroučencev 
•	 V	velikem	tednu	bo	za	vse	veroučence	(namesto	verouka)	obisk	obredov	veliko-

nočnega tridnevja. Veroučenci in starši, lepo vabljeni! 
•	 V	ponedeljek,	6.	maja	2019,	nadaljujemo	z	rednim	veroukom.


