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Pepel

D

anes je vse manj ljudi, ki se redno srečujejo z ognjem. V blokih ni več peči. Tudi
v novih hišah je vse manj peči, kaminov in ognjišč. Ob teh so se včasih zbirale
družine in se pogovarjale, skupaj molile, delale ali preprosto skupaj preživljale čas.
Morda imamo izkušnjo ognja ob druženjih pri kresu ali ob tabornem ognju ali za
velikonočno vigilijo. Ogenj ne samo razsvetljuje, ampak tudi greje in ustvarja vzdušje skupnosti.
Kaj je pepel? Pepel je to, kar ostane od lesa, ki je zgorel. Ko pepel vzamemo v roko,
se umažemo. Ob pepelu pomislimo na opustošenje, ki ga pusti požar, zato je znamenje uničenja. Na prvi pogled pepel ne pomeni nič dobrega. Kljub temu ima tudi nekaj
pozitivnega: pomaga nam razmišljati. Ali se nad prgiščem pepela ne zamislimo? Ali
nam ob njem ne pride na misel krhkost in minljivost vseh stvari in tudi človeka?
Na prvih straneh Svetega
pisma beremo, da je Bog »iz
zemeljskega prahu izoblikoval človeka« (1 Mz 2,7). Prav
od tod tudi izvira pomen
imena Adam – iz zemlje
vzet, »zemljan«. To bo tudi
njegova usoda: »Povrneš se
v zemljo, kajti iz nje si bil
vzet. Zares, prah si in v prah
se povrneš« (1 Mz 3,19).
Nekoč bomo tudi mi prgišče
pepela.

Kako more biti človek po povedanem še ponosen? Beseda ponižnost dobro izraža
našo resničnost in služi naši polni uresničitvi. Latinska beseda za ponižnost (humilitas) prihaja iz besede humus, ki pomeni zemlja, prst.
Ob tem bolje razumemo, da nam pepel pomaga razmišljati: spominja nas, da smo
prah in da se v prah povrnemo. Človek je krhek v svojem telesu, saj ga pestijo različne bolezni, in je podvržen staranju. Krhek pa je tudi po duhu, saj je podvržen grehu.
Njegove slabosti ga tako rade zapeljejo v greh. Ljudje smo krhki tako po telesu kot
po duhu.
Judje so dobro razumeli pomen pepela. Med mnogimi primeri se spomnimo dogodka v mestu Ninive. Prebivalci tega mesta so po Jonovi pridigi »verovali Bogu,
oklicali so post in se oblekli v raševino«. Kralj pa je sedel na pepel (Job 3,5-6).
Na začetku postnega časa Cerkev vernikom podeljuje pepeljenje – obred, pri katerem duhovnik sebe in druge na čelu zaznamuje s pepelom. Pomen obreda razlagajo
besede, ki jih duhovnik pri tem izgovarja: »Spomni se, človek, da si prah in da se v prah
povrneš« ali »Spreobrni se in veruj evangeliju« (Mr 1,15).
Ta spokorni obred ni znamenje žalosti. Po pustnem veselju, velikokrat kar norenju, s pepeljenjem začenjamo postni čas, ki nas vodi v praznovanje velike noči. Pepelnica, začetek neke poti, nas spomni tudi na njen cilj – veliko noč. Pepel ne bo ostal
nekaj mrtvega, ampak oznanilo novega življenja. Vemo, da je zemlja, iz katere je bil
ustvarjen Adam ob božjem dihu, oživela (prim. 1 Mz 2,7). Podobno bo tudi našemu
telesu po moči Svetega Duha, ki je Jezusa obudil od mrtvih, namenjeno večno življenje po Kristusovi velikonočni skrivnosti (Božo Rustja, Bogoslužna znamenja).
Pepelnična sreda s svojim strogim postom in obredom pepeljenja je po razumevanju Cerkve prvi dan velikonočnega spokornega časa in ne zadnji dan pusta. Težko
je združiti tako imenovani »čas norčavosti« z značajem te markacijske točke v času
cerkvenega leta.
S tem dnem je povezan obred blagoslovitve pepela in zaznamovanja s pepelom. V
antiki pepel ni bil samo znamenje minljivosti, temveč tudi pralno sredstvo in osnova
za izdelovanje mila. Tako je pepel hkrati simbol žalosti in tudi očiščevanja. V srednjem veku so na pepelnično sredo javne spokornike oblekli v spokorno obleko in
potresli s pepelom. Potem so jih – v spomin na svetopisemski izgon iz raja – izgnali
iz cerkve. Ta običaj je bil posebno razširjen v Galiji. Na sinodi v Beneventu leta 1091
je papež Urban II. predpisal obred pepeljenja za vse vernike. Možem so pepel potresli
na glavo, ženam so naredili križ iz pepela na čelo. Od 11. stoletja obstaja posebna
molitev za blagoslov pepela. Običaj, da se pepel dobiva iz sežganih oljčnih ali drugih
vej prejšnje cvetne nedelje, je nastal v 12. stoletju.
p. Cristian Balint

Zgodovina pobožnosti križevega pota

Napovednik
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rižev pot (latinsko Via crucis) je molitev,
ki jo verniki molimo, ko se spominjamo
Jezusovega trpljenja. Križev pot se je razvil iz
pobožnosti romarjev, ki so v Jeruzalemu sledili Jezusovi poti od mesta proti Golgoti. Ob
poti so se ustavljali in molili, ob tem pa so se
spominjali posameznih prizorov Jezusovega
trpljenja. Križev pot se je razširil po Evropi
zlasti po 13. stoletju, zaradi pobožnosti svetega Frančiška Asiškega in njegovih učencev.

• V četrtek, 28. februarja, smo molili za duhovne poklice. Še naprej lepo vabljeni
k molitvi in sv. maši!
• V petek, 1. marca, se bomo priporočili Jezusovemu Srcu.
• Prvosobotna pobožnost na čast Brezmadežni bo v soboto, 2. marca, v naši župnijski cerkvi. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca na fatimski način, nato sveta maša.
• V ponedeljek, 4. marca, bo po večerni sveti maši srečanje Karitas.
• V sredo, 6. marca je pepelnica. Posebnost postnega časa je križev pot. Pri nas bo
vsak petek ob 18.00 pred sveto mašo. Prav tako ne pozabimo na sveto spoved.
• V sredo, 6. marca, bo ob 19.15 srečanje katehetov.

Križev pot v cerkvi je tudi likovna upodobitev Jezusovega trpljenja od trenutka, ko
ga je Poncij Pilat obsodil na smrt, do trenutka, ko so ga mrtvega položili v grob. Spada
v standardno opremo katoliških cerkva. Sestavljen je iz 14 slik, ki imajo standardizirano
vsebino in jih imenujemo tudi postaje (po starem štacijoni) križevega pota. Postaje,
kot jih poznamo danes, so nastale šele v 17. stoletju. Te so povzete po Svetem pismu,
nekatere (trije Jezusovi padci, Veronika) pa po izročilu.

• V petek, 8. marca, bo po večerni sv. maši (ob 19.15) srečanje za vse starše
veroučencev.

Nekatere cerkve v Sloveniji imajo postavljen tudi zunanji križev pot v obliki 14
kapelic (ali znamenj), od katerih vsaka predstavlja po eno postajo. Take kapelice so
pogosto postavljene po pobočju hriba, ki se potem imenuje Kalvarija, ker predstavlja
hrib, na katerem je bil Jezus križan.

• V torek, 19. marca, bo po večerni sv. maši mesečno srečanje biblične skupine.

Molitev križevega pota nam pomaga, da v duhu spremljamo Jezusa od Pilatove
hiše do Golgote. Pri molitvi se verniki v mislih ustavimo pri vsaki od postaj. Molitev
vsake od njih se začne z verzom "Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil."
Da bo naša priprava na veliko noč duhovno poglobljena, bomo tudi letos vsak
petek v postnem času ob 18.00 molili križev pot v različnih skupinah:
8. marec – starši veroučencev
15. marec – moški
22. marec – veroučenci in kateheti
29. marec – mladina
5. april – ženske
12. april – ŽPS
19. april (veliki petek ob 15.00) – bralci božje besede

• V soboto, 9. marca, bo v Šentvidu pri Ljubljani (ob 9.00) srečanje za člane ŽPS.
• V ponedeljek, 11. marca, bo po večerni sveti maši (ob 19.15) seja ŽPS.
• V četrtek, 14. marca, bo molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
• V nedeljo, 17. marca, bodo pri sv. maši ob 9.00 sodelovali veroučenci 8. in 9. razreda.
• V torek, 19. marca, bo praznik sv. Jožefa. Maše bodo po prazničnem sporedu:
ob 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!
• Od 19. do 25. marca bomo obhajali teden družine. Lepo vabljeni k molitvi
in sv. maši!
• V ponedeljek, 25. marca, bo praznik Gospodovega oznanjenja. Maše bodo po prazničnem sporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!
• V petek, 29. marca, bo po večerni sv. maši (ob 19.15) srečanje za starše prvoobhajancev.
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.

p. Cristian Balint
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