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http://zupnija-lj-crnuce.rkc.si/

»Vzemite, to je moje telo« (Mr 14, 22)
Ko se naše življenje začne, globoko v skrivnosti maminega telesa in s posegom božje milosti, smo le majhen skupek celic, a rast teče in mi dobivamo podobo človeka. Duhovno podobo
pa nam že ob spočetju da naš Stvarnik, ljubitelj in darovalec življenja. Ostaja skrivnosten, da ga
ni mogoče dojeti z razumom. Tako tudi mnoga vprašanja, ki se nam porajajo v različnih obdobjih življenja,
ostajajo brez odgovorov. Če nanje ne odgovorimo z
zaupanjem v božje vodstvo, vnašajo trajni nemir in so
vir zamere. Zamere Bogu, ne samo človeku.
Zadnje čase me ta misel vedno bolj pretresa in
postavlja mojo molitev v drugačne okvire: Bog ni dolžan odgovoriti – kaj šele odgovoriti takoj ali v času, ki
mu ga jaz določim – na vsa moja razumska vprašanja. Molitev namreč ni umska vaja, ampak
vaja za zaupanje Bogu v vsaki situaciji. Ko je mir in vse dobro ter ko je kaos in vse polno vprašanj.
Prav potiho in da še sam ne veš kako, pa se v srce, čeprav še tako predano Bogu, lahko hitro
prikrade tiha zamera Bogu. Ta zamera kljuva in kljuva in seje dvom. Ne prihaja od Svetega duha,
ampak od nosilca teme. Skušnjave so najprej osnovnošolske, z dozorevanjem v veri pa postajajo
prav prefinjene in jih spoznamo šele z zamikom in ob stalni duhovni vaji. Duhovni boj ali naše
spreobrnjenje ni enkraten dogodek, to je doživljenjska resničnost. V njej pa nismo sami, na voljo
imamo polno Božjo bojno opremo – zakramente, molitev, duhovni pogovor in še kaj.
Jezus je postavil Sveto evharistijo med obedom pri zadnji večerji, vnaprej je v ljubezni daroval svoje življenje za nas. Daroval je svoje telo in izničil samega sebe, sebe celega je daroval
brez pridržka. »Vzemite, to je moje telo. To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge.« More
to kdo razumeti? Slutimo veličino in posledice te daritve. Ne pripadamo sebi. Gospod, verujem
– pomagaj moji neveri!
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Naše telo je tempelj Svetega duha, tako
piše v pismu Korinčanom. Greh proti telesu
se neizbrisno zariše v nas, premislimo prej! S
telesom smo ljudje, nosimo svoj zunanji izraz.
S telesom nosimo tudi svoj križ. Telo nas opominja, da čas teče. Telo nam kaže vsemogočnost Boga stvarnika, ki poraja novo življenje.
Po telesu bomo zveličani. Od Svete evharistije
živimo, na skrivnosten način. V meni odmeva
vse polno vprašanj, a v veri dojemam, da je
Gospodova ponudba moja rešilna bilka.
Nihče ne more popoln pred Boga – popoln v veri, popoln v razumevanju stvari,
popoln v dobroti. Pred Gospoda ne moremo prinesti darila, v katerem bi bila kopica
naših dobrih del, herojska ponižnost, skromnost, pridnost in ostale hvalevredne stvari.
To bi pomenilo, da smo sam svoj rešitelj, da
se odrešujemo iz lastnega zasluženja. Kdo
potem potrebuje Odrešenika? To je prevara
današnjega časa, ki mu gospoduje duh storilnosti, vsemogočnosti človeških moči, duh
svoboščin in navidezne pravičnosti. Danes je

nosilec teme v ljudi vsejal mnogo prefinjenih
skušnjav. Mnoge se začnejo z mislijo, da jaz
zmorem vse sam. Sebe rešiti, sebe ozdraviti,
sebe narediti lepega, razumeti vse, popraviti
vse, s sprostitvenimi vajami priti do trajnega
duševnega miru, z delom na sebi priti celo do
ponižnosti. Današnji čas poveličuje telo, a na
izkrivljen način, do skrajno absurdnih meja.
Vsiljuje se mišljenje, da si spol izbiramo sami,
da je družina kakršnakoli skupnost, da je otrok blago, ki se ga naroča po lastni zamisli, da
je zvestoba preživeta in popravljanje telesa
znak naprednosti. Vse skupaj je velika prevara.
Namesto večjega miru in pravičnosti je danes
vse več zmede in krivic. Po sadovih spoznamo
delo Svetega in delo hudega duha. In duhovni darovi niso sad naših naporov, ampak sad
zaupanja Bogu. Duh časa nas sili v čuječnost.
»Ti pa, Gospod, ne bodi daleč! Moja moč,
hiti mi pomagat!« (Ps 22)
Bodimo čuječi in pogumni, za visoko
ceno smo bili odkupljeni!
Darja

IZ VOŠČILA SLOVENSKIH ŠKOFOV:

kih je hkrati molitev in prošnja k Svetemu
Duhu za veselje in sprejemanje velikonočne skrivnosti. Na binkoštni dan so apostoli
prejeli Svetega duha, da so razumeli in v
polnosti vstopili v skrivnost velike noči: Jezusove daritve in odrešenja.
Zato voščimo vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem vernikom
doma in po svetu, posebej bolnim in trpe-

»Gospod je vstal!Zares je vstal!«To je
veselo sporočilo velikonočnega dogodka, ki
ga nestrpno pričakujemo ves postni čas. Ob
tem sporočilu slišimo in izrekamo še druge
vzklike: »Radujte in veselite se!«, »Odrešeni ste, aleluja!«, »Smrt in greh sta premagana, aleluja!«
Naše voščilo ob velikonočnih prazni-

Naše povabilo na internetu: http://zupnija-lj-crnuce.rkc.si/stran.php?stran=np
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čim, da bi bili odprti Svetemu Duhu za
prejem oznanila; da bi vaša srca napolnilo
veselje zaradi odrešenja; da bi to skrivnost
sprejeli kot neizmeren dar; da bi vstali Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in vse medsebojne odnose; da bi to veselo novico posredovali še drugim ljudem!
Vaši škofje

VELIKI TEDEN:

ӴӴ Do velikega petka se bomo z birmanci
pripravljali na prejem zakramenta sv.
birme. Po vsaki se bomo pripravljali na
birmanski dan. Imeli bomo vaje za sodelovanje in izvedbo birmanske maše.
Ne pozabimo: Večerne maše so ob
19,00!
Verouk za ostale otroke poteka še do
srede!
ӴӴ V ponedeljek imamo ob 17,00 sestanek za starše letošnjih prvoobhajancev.
Na ta sestanek ste vabljeni tudi starši
otrok, ki hodijo v osnovno šolo dr. Alojzija Šuštarja. Tudi starši otrok iz višjih
razredov, ki še niso bili pri prvem obhajilu se nam pridružite-ste bili še posebej
povabljeni.
ӴӴ V sredo bom dopoldne obhajal vse, ki
jih obiskujem ob prvih petkih. Če želi še
kdo prejeti zakramente na domu za Veliko noč, mi, prosim sporočite!
ӴӴ SVETO TRIDNEVJE:
Sv. maše in obredi velikega četrtka, petka in sobote se pričnejo ob 20,00!
-Veliki četrtek: Ob 9,00 dopoldne ste
vabljeni h krizmeni sv. maši v stolnico.
To je najslovesnejša maša, ki jo opravi
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škof ordinarij skupaj z duhovniki, ko
posveti in blagoslovi sveta olja.
Po večerni maši prenesemo Najsvetejše v »ječo« na stranskem oltarju. Ob
spominu na Jezusovo trpljenje razkrijemo glavni in daritveni oltar. Nato ste
vabljeni k bedenju in molitvi z Jezusom
na Oljski gori do 23,00 ko bo skupna
molitev. Tisti, ki želite nadaljevati z molitvijo, boste imeli priložnost do 7,00
zjutraj.
-Veliki petek: Ob 15,00 bomo molili
križev pot v župnijski cerkvi. Nato pa
imamo skupno čiščenje cerkve – lepo
prosim, da ostanete, ker bomo tako hitreje počistili. Ob 20,00 so obredi velikega petka, ko bomo še enkrat poslušali
»pasijon«. To je dan, ko ni sv. maše in
dan strogega posta s katerim zaključimo postni čas.
-Velika sobota: Ob 6,00 bomo blagoslovili vodo v cerkvi in ogenj, kar oboje
ponesete na svoje domove za hišni blagoslov.
Ob 8,00 bomo v Božjem grobu izpostavili Najsvetejše v češčenje do 12,00,
ko bo prvi blagoslov velikonočnih jedi.
Blagoslovi velikonočnih jedi:
Župnijska cerkev: 12,00, 13,00, 15,00 in
17,00!
Nadgorica: 14,00,
Brod: 16,00.
-Velikonočna Vigilija se prične ob 20,00
z blagoslovom ognja in velikonočne
sveče. V cerkvi nadaljujemo s slavjem
luči ob poslušanju hvalnice sveči. Po
poslušanju Božje Besede in posvetitvi
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vode, nadaljujemo s sveto mašo. Po
njej vas prosim, da pripravimo nebo in
bandera za jutranjo procesijo.
-Velika noč: Procesija in nato sv. maša
se prične ob 7,00! Ob 14,00 imamo še
protipotresno procesijo in pete litanije
MB z molitvami za odvrnitev potresa.
-Pevci, zvonarji, ministrantje in mnogi drugi – te dni bo več dela in skrbi
– HVALA vam za vso pomoč in dobro
voljo!

POMEMBNO V MESECU APRILU:

ӴӴ Velikonočni ponedeljek – BIRMA! Tokrat zaradi birme ne bo! Sv. maše v Nadgorici!
ӴӴ V ponedeljek, 9.4. pričnemo ob 17,00 v
Slomškovem domu s tečajem: »Pomoč
na domu«. Tečaj bo trajal 4 šolske ure
5x.
ӴӴ Isti dan imamo ob 20,00 redno srečanje
članov ŽPS.
ӴӴ Vokalna skupina Domen in MPZ Plamen vas vabita na koncert CANTATE
DOMINO – Zapojte Gospodu, na katerem vam bodo predstavili uglasbena
liturgična besedila psalmov iz renesanse, romantike in moderne. Koncert bo
v nedeljo, 22.4.2018 po večerni maši.
Vljudno vabljeni.
ӴӴ Verouk nadaljujemo v ponedeljek, 9.4.!
Veselo in blagoslovljeno Veliko noč!
Franci Petrič, Peter Stele in Stanko
Štefanič

URADNE URE ŽUPNIJE ČRNUČE:
Pon: 10,00 – 12,00
Tor: 17,00-18,00 (16,30-17,30)
Pet: 17,00-18,00 (16,30-17,30)
Tel: (01) 561 28 82
MAŠNI NAMENI:
Oznanjeni bodo pri vseh mašah
in na oglasni deski.
URNIK SV. MAŠ:
Nedelja: 7,30; 10,30 in 19,00,
oz 18,00 v zimskem času.
V Nadgorici ob 9,00.
Med tednom: 7,30 ali 19,00
oz. 18,00.
KARITAS:
Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu
ob 18,30.
PRIPRAVA NA KRST:
V četrtek pred prvo nedeljo ob
17,00, oz. 16,00 v zimskem času.
TEČAJ ZA ZAROČENCE:
V aprilu: 16. -20. 4. ob 19,30 Krekov
trg 1 (01/234 26 64).
TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA:
Vsako sredo od 7,00-7,30.
MOLITVENA URA:
Vsak četrtek po večerni maši!
PRVI PETKI:
Obisk starejših od 8,00 do 12,00.
TELEFONSKA ŠTEVILKA
BOLNIŠKEGA DUHOVNIKA
v UKC, Soči in bolnišnici Petra
Držaja: 041 613 378

Izdal župnijski urad Ljubljana Črnuče, Stare Črnuče 13, tel. 561 28 82
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