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V SREDIŠČU JEZUSOVE PASHE STOJI KRIŽ

Sveti Janez Krizostom je v svojih evharističnih katehezah nekoč zapisal: Kaj pravi,
Mojzes? Jagnjetova kri očisti človeka? Ga reši pred smrtjo? Kako naj živalska kri očisti človeka, reši človeka, ima moč proti smrti? Dejansko – tako nadaljuje – jagnje je bilo lahko le
simbolična gesta in tako izraz pričakovanja in upanja na nekoga, ki bi zmogel tisto, česar
daritev živali ni zmogla. Jezus je obhajal pasho brez jagnjeta in brez templja, pa vendar
ne brez jagnjeta in templja. On sam je pričakovano, resnično
jagnje, kot je napovedal že Janez Krstnik ob začetku Jezusove
poti: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema grehe sveta« (Jn 1,29).
In on sam je resnični tempelj, živi tempelj, v katerem prebiva
Bog in v katerem lahko srečamo Boga in ga molimo. Njegova
kri, ljubezen tistega, ki je Sin Božji in obenem človek, eden
izmed nas, lahko rešuje. Rešuje njegova ljubezen, v kateri se
prostovoljno daruje za nas. Nekako nemočna gesta hrepenenja – zaklano, brezmadežno, nedolžno jagnje – je dobila odgovor v njem, ki je za nas
postal jagnje in tempelj obenem.
Tako je v središču Jezusove pashe stal križ. Z njega je prišel novi dar, ki nam ga je
podaril. Vedno ostane tako v sveti evharistij, v kateri smemo z apostoli skozi čase obhajati novo pasho. S Kristusovega križa prihaja dar. »Nihče mi ne jemlje mojega življenja,
ampak ga dajem sam od sebe.« Zdaj ga daje nam. Pasha je postala spomin na odrešilno
Božje dejanje, je postala spomin na Kristusov križ in vstajenje – spomin, ki se ne spominja
preteklega, ampak nas potaplja v sedanjost Kristusove ljubezni. In tako je blagoslovna in
zahvalna molitev Izraela postala naše evharistično slavje, v katerem Gospod naše darove
– kruh in vino – blagoslovi, da nam v njih podari samega sebe.

Prosimo Gospoda, naj nam pomaga, da bi to čudovito skrivnost vedno globlje razumeli, jo vedno bolj ljubili in v njej vedno bolj ljubili njega. Prosimo ga, da nas v svetem
obhajilu vedno bolj vsrkava vase. Prosimo ga, naj nam pomaga, da svojega življenje ne
bomo zadržali samo zase, ampak ga podarili njemu in z njim sodelovali tako, da bodo
ljudje našli življenje – resnično življenje, ki prihaja po Jezusu.
Po: Benediktu XVI.
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MAŠNI NAMENI
8.00
za Franca Medena
10.00
za Antona Bartola, obl.
1. POSTNA NEDELJA
11.00 – Podslivnica za Ludvika Prevca, obl.
18.00
za Marijo Martinčič in Nado Košir
7.00 in 18.00
za Jožefa Turšiča, starše in sestri
za žive in pokojne župljane
za Miroslava Hribljana
7.00 in 18.00
za Janeza in starše Žnidaršič
za Jožeta Kranjc
za Mojco Brence
7.00 in 18.00
za Edvarda in Jožefo Mele, obl.
sv. Kazimir
za Stanislava Debeljaka
za Jožeta Medena, obl.
za Franca, Jožefa in Marijo Mekinda
četrtek pred prvim 7.00 in 18.00
za družino Mišič in Turšič, obl.
petkom
za Mata Jakovljevića
molitev za duhovne
poklice
7.00 in 18.00
po namenu
za Tanjo Koren
prvi petek
za Klementino Podveršnek
10.30 (dom)
za
za Pepco in Ivana Knapa
cerkev in učil. ureja 3. 7.00 in 18.00
za Jožeta Šparembleka
skupina
za Vilija Korošca
6. zakonska
prva sobota
sv. Perpetua in Felicita
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za Antonijo Čenčur, obl.
za Ivanko Brzek, obl.
za Janeza Gornika in Cveta KOšoroga
za družino Obreza
za žive in pokojne farane
za Ivanko Turšič
po namenu
7.00 in 18.00
za starše Kovačič in sorodnike
po namenu
za uspešno pripravo na maturo
7.00 in 18.00
za Veroniko Gruden
za Franca Urbasa
za starše Rožanc, obl. in sina Antona
7.00 in 18.00
za Tončko Mele in Pepco Petrovčič
za Vero Miklič
za Antona in Franca Turka in Ano Brezec
7.00 in 18.00
za Marijo in Jožeta Medena in Ivano Nared
2. zakonska
za Vero in Ivan Pogačnika.
10.30 (dom)
za družine Majer, Kranjec, Ulaga
za Antonijo Mele
cerkev in učil. ureja 4. 7.00 in 18.00
Za Staneta in Ano Modic
skupina
za Brankota Štritofa, obl.
4. zakonska
8.00
za Jožeta Turšiča
za Lojzeta Martinčiča, obl.
3. POSTNA NEDELJA 10.00
11.00 – Podslivnica za žive in pokojne farane
PAPEŠKA
18.00
za Janeza Brzka
7.00 in 18.00
za Jožefo Petrovčič
za Danico Urbič, obl.
za starše in brata Udovič
7.00 in 18.00
za Minko in Valentina Šubica
sv. Patricij
za srečen porod
za Slavo Korošec
7.00 in 18.00
za Jožefo in Tilko Petrovčič
sv. Ciril Jeruzalemski
za Ano in Jožeta Mekinda
za Malči Lekšan
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za Jožeta in Jožefa Turšiča
za Ivano, obl. Stankota in Janeza Škulj in Vero
SV. JOŽEF
Miklič
za Jožefa in Ivano Dekleva
7.00 in 18.00
za Jožeta Kebeta
za Jožeta in Ano Šuster
7. zakonska
za pok. iz družine Semič
10.30 (dom)
za Jožeta Grudna
cerkev in učil. ureja 5. 7.00 in 18.00
za Jožeta in Danico Skuk ter Primoža Krivica
skupina
za Antona Žnidaršiča, 30 d.p.p.
5. zakonska
17.00 – Dol. Jezero za Jožeta Mestek, ml. in st.
8.00
za Tanjo Koren
10.00
za Julko in Armanda Avsec
4. POSTNA NEDELJA
11.00 – Martinjak za Frančiško in Jožefa Urbasa
18.00
za žive in pokojne farana
7.00 in 18.00
za Štefko, obl. in vse pok. Mevc in Škof
za Milko Bartol, obl.
v zahvalo in priprošnjo za Marijino varstvo
7.00 in 18.00
v čast Mariji Pomočnici po njenem namenu
za Jana Praznika in Antona Beniča
za pok. iz družine Smolej in Truden
8.00 in 18.00
za Slavko, obl. in Alojza Kraševec
GOSPODOVO
za Marijo, Nikola in Nikota Simičak
OZNANJENJE MARIJI
za Toneta in Marka Ravšlja
7.00 in 18.00
za Alojza in starše Klančar
za Franceta Korošca
za Pavlo Milavec, obl.
7.00 in 18.00
za Ivano in Alojza Meden
za Janeza, Sandija in starše Kranjc
1. zakonska
za pok. iz družine Kebe (Dol. Jezero 34)
10.30 (dom)
za
7.00 in 18.00
za pok. iz družine Kovačič
cerkev in učil. ureja
za Antona Štembergerja, obl.
6. skupina
za Marijo Žnidaršič, obl.

8.00
za pok. iz družine Lužar
10.00
za Stanislavo Bartol, obl.
NE 5. POSTNA NEDELJA
11.00 – Podslivnica za družino Primožič, Andreja in Angelo in vse pok.
29. 3.
TIHA
Primožič
18.00
za žive in pokojne župljane
7.00 in 18.00
za Frenka Petriča, obl.
PO
za duhovnika
30. 3.
za starše in brate Zrimšek
7.00 in 18.00
za Toneta in Marka Ravšlja
TO
za pok. iz družine Drenik
31. 3.
za Božji blagoslov pri delu
P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjene štiri maše, po enem od namenov mašujejo duhovniki na Rakovniku.

PASTIRSKO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV GLEDE
RAZTROSA PEPELA POKOJNIH NA POKOPALIŠČIH

Dragi bratje in sestre,
škofje smo pred skoraj štirimi leti, 1. novembra 2016, na vas naslovili posebno pismo o
krščanskem pogrebu in pomenu poslavljanja od dragih svojcev v zadnji uri njihovega življenja.
Vprašanje umiranja, smrti, žalovanja in tolažbe se dotika zelo osebnih in intimnih čustev vsakega izmed nas, zato želimo še enkrat poudariti pomen, ki ga ima pokop telesa v krščanstvu,
nekaterih primerov pokopov, ki za katoličane niso dovoljeni, ter na pomen molitve za pokojne.
Pokop telesa rajnega v zemljo je za katoličana najprimernejša oblika slovesa, saj je človek
nedeljiva enota telesa in duše. Kristjani gledamo na smrt kot na edinstven in najbolj oseben
način srečanja Boga in človeka, ki presega omejitve prostora in časa. Zato menimo, da naj se
telesa naših pokojnih v krsti položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču. S tem krščansko občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles poslednji dan. Telo
je sicer minljivo in podvrženo smrti, vendar je po Kristusovem vzoru namenjeno vstajenju.
Zato škofje močno spodbujamo vse vas kristjane, da kjer je le mogoče, v veri izberete tak način
pokopa, kot ga je imel Kristus, to je pokop telesa v krsti. Pri pogrebnem obredu naj po možnosti sodeluje župnijsko občestvo, da se tako pokaže povezanost rajnega in svojcev s Cerkvijo.
Prav tako naj se v proces slovesa od rajnega vključi obhajanje svete maše.
Za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela rajnega. Kongregacija za nauk vere
je 15. avgusta 2016 objavila navodilo Ad resurgendum cum Christo o pokopu pokojnih in shranjevanju pepela v primeru kremacije, ki določa, da »raztros pepela v zrak, zemljo ali vodo«
za katoličana ni dovoljen, saj na simbolni ravni ne izraža potrebnega spoštovanja do človeka
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kot osebe, ki je živela in ljubila Boga ter ljudi kot telo in duša. Z raztrosom se izgublja tudi
zemeljska sled za enkratnim človekom, ki ga je Bog ustvaril za večno združenje s seboj, Kristus pa je zanj daroval samega sebe; zato so posmrtni ostanki kristjana vedno na nek način
relikvije. Tudi če kakšen vernik nima nobenega svojca več, ne ostaja brez svojih, saj smo vsi
krščeni njegovi bratje in sestre v Kristusu in bomo kot župnijsko občestvo poskrbeli tudi za
njegov primerni krščanski pogreb in molitveni spomin. Iz tega razloga izhaja, da se v primeru
pogreba z raztrosom pepela pokojnika opravi pogrebni obred v mrliški vežici oz. cerkvi ob žari
pred raztrosom, pri samem raztrosu pa voditelj pogreba ne prisostvuje. O tem naj bodo svojci
rajnega, ki je nepreklicno izbral ta način, obveščeni že ob dogovoru o pogrebu.
Enako spoštovanje kot do teles odraslih rajnih je prav, da imamo tudi do teles mrtvorojenih in splavljenih otrok. Tudi zanje velja, da se pokopljejo na pokopališču in se zagotovi cerkveni obred. Zato vabimo starše, da telesa mrtvorojenih otrok pokopljejo ter se jih spominjajo v
molitvi.
Kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tretji dan s telesom vstal od mrtvih, tako
tudi mi upamo in verujemo, da se bomo tudi mi ob smrti srečali s svojim Odrešenikom in
bo tudi naše telo deležno vstajenja. V tem duhu dojemamo trenutek smrti kot enega izmed
najpomembnejših v zemeljskem življenju, od katerega je na poseben način odvisna vsa večnost. Povežimo svoje življenje s spominom na drage rajne z molitvijo ter z vsaj vsakoletnim
darovanjem svetih maš.
vaši škofje

DOBRA DELA PRINAŠAJO RESNIČNO VESELJE

»Zarja, kje si z mislimi?« me prijazno vpraša katehistinja Cvetka.
»Razmišljam, kako lepo je bilo prejšnji teden na obisku v domu za ostarele in onemogle, ko
smo prišli s šolskim zborom in jim prepevali. Nekaj pesmi smo zapeli kar skupaj. Veste, veliko
ljudi je jokalo od sreče,« imam pred očmi babice in dedke, ki so si brisali mokra lica.
»Naredili ste veliko delo, saj ste podarili svoj čas starejšim ljudem, ki se jim se je življenje
upočasnilo in so na trenutke osamljeni, morda celo žalostni,« nas pohvali gospa Cvetka.
»Saj res, pri verouku nas večkrat spomnite, da je prav, da znamo potolažiti žalostne,« me
spreleti, »in mislim, da nam je uspelo.«
»Seveda vam je,« je prepričana katehistinja, »in nikoli ne pozabi, da je tolažba žalostnih
duhovno delo usmiljenja.«
»Zakaj pa se imenuje duhovno delo?« sem radovedna.
»Poglej, človek ima telo, dušo in duha. Če je kdo lačen in nima denarja za hrano, mi pa ga
imamo, je prav, da mu pomagamo tako, da mu kupimo kruh ali ga povabimo na kosilo. Ko
je lačen človek sit, je zadovoljen, lahko živi in dela. Temu, kar smo naredili, rečemo telesno
delo usmiljenja. Človek pa je tudi žalosten, po krivici obsojen ali pa greši. Takšnim ljudem ne
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moremo pomagati tako, da bi šli v trgovino in jim nekaj kupili, ampak jim podarimo svoj čas,
svojo ljubezen in skrb. In temu rečemo duhovna dela usmiljenja,« skrbno razloži katehistinja.
»O, zdaj vas razumem,« sem zadovoljna s
preprosto razlago, »in zdaj vem, da sem pred dnevi dobila čudovito darilo. Gospa Ančka, ki sem jo
obiskala v domu, mi je ob slovesu podarila majhno
plastično Marijo, v kateri je blagoslovljena voda.
Naročila mi je, da naj, kadar bom žalostna, pomočim prst v vodo in se z njo pokrižam ter prosim
Marijo, naj me varuje in potolaži.«
Tudi vsi mi smo povabljeni, da tako kot Zarja
skušamo v teh postnih dneh opraviti kako dobro delo. Dobra dela premagajo slabe navade,
odpravljajo žalost in nam pomagajo k resničnemu veselju, ki ga prinaša Jezus. Tudi on je bil
kdaj žalosten – še posebej ob trpljenju na križu, vendar je to žalost premagal s svojim vstajenjem. S tem je tudi naredil največje dobro delo za nas.

PREPROSTO NEVERJETEN!

Ja – tudi to si pogosto mislim o sebi: Hej, Bog, s čim sem si zaslužil, da se tako zelo zanimaš
zame?! Saj me vendar poznaš! V resnici se ne morem pohvaliti s kupom blestečih stvari.
Ampak očitno Boga to nič kaj ne zanima. Njegova ljubezen je neomajna. In kaj to naredi z menoj? Sezuje me. Pritečem kot izgubljeni sin v evangeliju. Včasih sploh ne morem
verjeti, da nebeški Oče znova razširi roke in me smeje pozdravi. Kot izgubljeni sin zajecljam:
»Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin!«
(Lk 15,21).
Sploh ne morem dojeti, kako se Bog odzove name, skesanega grešnika. Pravzaprav bi
moral reči: Konec je z mano! Za kazen me bo
uničil s pogledom! A ne bi moral reči nekaj
takšnega kot: »Izgini! Pojdi mi izpred oči! Nikoli, nikoli, nikoli več te nočem videti!« Ampak točno tega Bog ne naredi! Namesto tega je
totalno srečen, da sem našel nazaj k njemu. Zame je pripravil slavje. Najboljše od najboljšega!
Priložnost za to mi ponuja pri sveti spovedi. In kaj je spoved?
Spoved je kot reden update v mojem življenju. Če posodobitev programov izpuščam, bo
šla nekega dne po gobe cela programska oprema. Moj prenosnik je brez zaščite in izpostavljen
napadu virusov in trojancev.
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Spoved je kot servis pri avtomobilu. Vozilo mora k mehaniku najmanj na vsakih 30.000 km,
sicer se reč ustavi, pokvari se motor. Cerkev pravi: najmanj enkrat na leto – najbolje pred veliko
nočjo – naj bi vsak katoličan šel k spovedi.
Spoved je kot tuš po napornem pohodu. Domov prideš na smrt utrujen. Prah s ceste se je
pomešal s tvojim znojem. Smrdiš in takšen nikakor ne moreš med ljudi. Vendar se po tuširanju
počutiš kot prerojen. Tvoja koža lahko znova diha. Življenjske moči se ti povrnejo. Oblečeš
sveža oblačila.
Po: Youcat – Spoved

NE PREZRITE

6. marec – Birmanske skupine ob 18h; ob 20h srečanje za mlade
13. – 15. marec – Dekanijski vikend za animatorje
20. marec – Birmanske skupine ob 18h; duhovni večer za mlade ob 19.30h.
19. - 25. marec – Teden družine
21. marec – ob 19h prireditev ob dnevu staršev
22. marec – volitve ŽPS
17. maj – Prvo sveto obhajilo ob 10h
31. maj – Birma ob 10.30
12. julij – zlata maša Metoda Lampeta

MOLITEV ZA MAMO

O, Vsemogočni,
ki za molitve daješ rešitve, sprejmi mojo molitev! Prisluhni besedam srca!
Nanjo poglej, Vsemogočni, ki mi je dala življenje, ki nas je v zvesto družino družila, ki nam je
dala ljubezen in dom, in zdaj odhaja iz tega doma molče in za vedno, za vedno s tega dvorišča, s
teh njiv, s tega vrta, ki nas ne bo več vabila v nedeljo k praznični mizi,ki ne bo več molila, ne pela
z nami!
O, Vsemogočni,
stori z njo kakor si ji usodil, toda stori tako, kot je pravično in kakor je zaslužila z življenjem. Ne
daj ji trpeti poslednje dni, ne daj ji trpeti ob zadnji uri!Pusti jo mirno oditi s sveta, v globoki veri,
v veselem upanju, kakor ob najbolj veseli pesmi, ki smo jo zbran peli doma!
Tone Kuntner
Mesečna oznanila Tabor. izdaja Župnija Cerknica. Tel.: 01 709 68 80.
Župnik: Milan Kavčnik, GSM 031 856 923. Kaplana: Janez Žerovnik – GSM 031 247 685,
Sandi Osojnik – GSM 031 276 590. Duh pomočnik: Anton Horvat – GSM 064 155 188.
Splet www.donbosko.si/cerknica/, e-pošta: zupnija.cerknica@rkc.si

