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PASTIRJEVA BESEDA

V KATERI PREDAL SEM DAL VELIKO NOČ?
Poleg koledarskega, šolskega leta in vseh
naših delovnih let, kristjani kot skupnost Jezusovih učencev obhajamo cerkveno, liturgično ali bogoslužno leto. Z vsakim »letom
Božjih skrivnosti« se spomnimo glavnih
dogodkov Jezusovega življenja. Tako nam ti
dogodki postajajo vedno bolj domači in preko njih se v nas vedno bolj upodablja Kristus.
V Jezusovem življenju pa niso bili vsi
dogodki enako pomembni. Gotovo je velikonočna skrivnost vrhunec Jezusovega delovanja na zemlji in v vsakoletnem cerkvenem letu zavzema osrednje in prvo mesto. V
dneh velikega četrtka, petka, sobote in nedelje se spominjamo in podoživljamo Jezusovo
trpljenje, smrt in vstajenje. Višek je vsakoletna velika noč, ki je vedno na nedeljo po prvi
pomladanski luni in zato ni vsako leto na isti
datum. Na ta dan kristjani praznujemo Jezusovo in naše zmagoslavje nad grehom, zlom
in smrtjo.

Vstajenjsko praznično razpoloženje se
zaradi veličine praznika podaljša na ves teden do prihodnje Bele nedelje, Nedelje Božjega usmiljenja. Potem pa se velikonočni čas
kot en sam velik praznik našega odrešenja
raztegne na petdeset dni. Do binkošti, ko je
praznik Svetega Duha.
V imenu vseh dekanijskih duhovnikov
želim tudi letos lepo in notranje globoko
praznovanje.
KRISTUS ŽIVI. ALELUJA!
Ivan Jagodic, župnik, Ljubljana Šentvid

... SE PREDSTAVLJA

VELIKONOČNI OBIČAJ POD ŠMARNO GORO
Na Slovenskem se ohranja kar nekaj običajev, povezanih s praznikom Kristusovega
vstajenja. Eden od teh je tudi peka nekvašenih kruhkov, oblatov, ki jih na velikonočno
soboto položimo v košarico velikonočnih
jedi, ko jih nesemo k blagoslovu.
Blagoslovljen oblat je prva jed velikonočnega zajtrka, ki jo hišni gospodar razlomi
in razdeli med družinske člane. Lomljenje
oblata je ritual, povezan z globokim doživetjem v krogu družine in je vezan na blagoslov, ki smo ga prejeli.

Ta običaj v naši župniji ohranja 89-letna
gospa Frančiška Novak, Miklavževa mama.
Že vrsto let skrbi, da je običaj v naši župniji
živ in da je oblat sestavni del velikonočnih
jedi, ki jih župljani v košaricah prinesemo v
cerkev k blagoslovu.
Gospa Frančiška s peko oblatov prične
že kak mesec pred veliko nočjo in nato vsak

dan pod njenimi rokami s pomočjo posebnega pekača nastajajo oblati, ki so ploščate in
okrogle oblike s štirimi odtisnjenimi krogi z
duhovno simboliko na ploskvi.
S peko oblatov so povezani tudi spomini na njeno mladost, ko je oblate pekla Mežnarjeva družina in jih pred veliko nočjo nosila po hišah. Po letu 1945 se je peka oblatov
prenesla v Kramarjevo družino v Šmartnem,
po letu 1969 pa v družino Miklavževih iz
Tacna, ki še danes ohranja to tradicijo.
Kot pravi Miklavževa mama so ti običaji del lepot našega življenja in prav je, da se
ohranjajo. Oblati so znani tudi izven meja
župnije Šmartno pod Šmarno goro.
Slavi Novak, Šmartno pod Šmarno goro

ŽIVLJENJE PO EVANGELIJU

PLAMEN VERE IN UPANJA

Ob tem naslovu se spomnim na svojo
V soboto dopoldne, 20. marca, smo lahko
opazovali delni sončni mrk. Čeprav mesec, ki se je postavil med Sonce in Zemljo,
ni popolnoma zakril sončeve ploskve, smo
vseeno občutili padec temperature, svetloba
pa je bila na poseben način pritajena in nenavadna za uro dneva. Povsem razumemo
človeka, ko je v davnini s strahom opazoval
te sicer redke naravne pojave. Kako si je oddahnil, ko se je Sonce zopet »zacelilo« in z
vso močjo ogrevalo in osvetljevalo stvarstvo.
Evangeliji poročajo, kaj se je zgodilo, ko
so Jezusa križali: “Bilo je že okrog šeste ure,
ko se je stemnilo po vsej deželi do devete
ure, ker sonce ni dajalo svetlobe.” Ob deveti uri pa je Jezus zaklical z močnim glasom.
Evangelisti njegove besede navajajo dobesedno: “Eloi, Eloi, lema sabahtani”, nato pa
dodajo še prevod: “Moj Bog, moj Bog, zakaj
si me zapustil?”
Kadar nam je težko v duši, tudi nam ne
sije sonce. Takrat ne vidimo ne lepote ne
barv. Trpečemu človeku bolečina zatemni
pogled.
Jezus je v ponižanju in trpljenju na križu doživel skrajno zapuščenost. Njegov krik
pred smrtjo, v katerem navaja psalmistove
besede, nam prikliče tesnobo in sočutje.
Presenetljivo pa je, da lahko celo tako
strašna smrt kot je smrt na križu, rodi spreobrnjenje. Stotnik, ki je kot vojak brez dvoma
videl in doživel že mnogo smrti, pretresen
spozna: “Resnično, ta človek je bil božji Sin.”
Prav rad bi vedel, kdaj je stotnik začel

bolj pozorno spremljati Jezusa. So morda
oklep njegovega vojaškega srca prebodle Jezusove besede ob pribijanju na križ: “Oče,
odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo”? Se je v
stotniku prebudilo sočutje, ko je pod križem
stala Jezusova mati Marija? Morda. Zanesljivo pa lahko rečemo, da je Jezusovo trpljenje,
njegova ‘temna noč’, postala za poganskega
stotnika “Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka.” Pa ne samo zanj!
V zadnjem odstavku velikonočne hvalnice bomo namreč slišali prelep stavek, ki povzema našo vero: “Prosimo te torej, Gospod,
naj ta sveča, posvečena tebi, to noč razsvetljuje brez pojemanja, naj ti bo prijetna in se
prelije v nebeško svetlobo. Njene pramene
naj najde zvezda danica. Tista danica, pravim, ki nikoli ne zaide, Kristus, tvoj Sin, ki se
je vrnil od mrtvih, je jasno zasvetil človeškemu rodu in živi in kraljuje vekomaj. Amen.”
Naj nam trpljenje in stiske nikoli ne ugasnejo plamena vere in upanja, pa četudi bo
naše sonce otemnelo za več kot tri ure.
Jože Čuk, župnik, Sora

DEKANIJSKA PRIHODNOST

12. 4. 2015

Rock maša z župnijskim bandom
Alarm

Ljubljana Dravlje

10.00

12. 4. 2015

Sveta maša in koncert duhovniškega
Ljubljana Dravlje
okteta Oremus

19.00

13. 4. 2015

Dekanijsko srečanje bralcev Božje
besede s Pavletom Ravnohribom

Ljubljana Šentvid

20.00

23. 4. 2015

Koncert skupine Tvoj glas

Ljubljana Podutik

20.00

9. 5. 2015

Večer za starše najstnikov z gostom,
Ljubljana Podutik
g. Markom Juhantom

20.00

23. 5. 2015

Dekanijski ministrantski kviz

Preska

Bratje in sestre,
dekanijski duhovniki
vam voščimo globoko
doživete trenutke
odrešenja
in Gospodovega
vstajenja.
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