
 

 

LETNIK XXXI, št. 6 

MALI – VELIKI TRAVEN, od 19. aprila do 9. maja 2021 

 

Velika noč je za nami. Ja, spet drugačna od takih, kot smo navajeni. A sleherne razmere prinašajo tudi 

izzive. Nekateri ste imeli lepe izkušnje z družinskim bogoslužjem. V posebnih razmerah se še bolj pokaže, 

na čem sloni moje življenje in kakšno vlogo ima Jezus in njegova Cerkev. Kako je zaživela hišna cerkev in 

posameznika ali družino spreminjala v živo Cerkev, ve vsak sam. Za Vstalega ni ovir. Kamor je zaželen – 

pride, tudi pri zaprtih vratih in prinaša tolažbo, mir, veselje. 

Vsemu navkljub, pa je bila letos prednost pred lanskim popolnim zaprtjem ta, da ste lahko na povsem 

varen način prihajali v cerkev k sv. obhajilu. Tudi velikonočni zajtrk ne odtehta Kruha, darovanega na 

križu, ki se nam daje v jed. In letos je bilo mogoče uživati tako jedi iz košarice, kot Evharistični kruh. Še 

posebej, ker je bilo pred veliko nočjo tudi veliko priložnosti za zakrament sprave. Velika noč v epidemiji je 

preizkušnja naše vere, ki neskončno presega zgolj lepe običaje. 

Hrepenenje po Božji bližini pa se v času zapor javnega 

življenja pokaže tudi v pogostejšem obisku cerkve čez dan. 

Če bi bila naša cerkev sredi kraja, bi verjetno marsikdo 

spotoma kdaj stopil noter. V tem času pa je opazen povečan 

obisk Jezusa v Zakramentu Ljubezni skozi ves dan, pa čeprav 

se je treba »povzpeti na goro«  – Bogu hvala. Želim vam in 

sebi, da bi lepo preživeli tudi prvomajske dni, ki bodo nova 

priložnost. Prav zaradi splošnih omejitev gibanja in zbiranja 

bomo imeli doma priložnost biti med svojimi in v družbi 

Vstalega Gospoda.  

 



 

V LETU SVETEGA JOŽEFA 

Jožef je gotovo slišal, kako je v sinagogi med molitvijo psalmov odmevalo, da je Izraelov Bog Bog 

nežnosti,[11] ki je dober do vseh in da je »njegovo usmiljenje nad vsemi njegovimi deli« (Ps 145,9). 

Zgodovina odrešenja se »v upanju proti upanju« (Rim 4,18) uresničuje skozi naše slabotnosti. Prevečkrat 

mislimo, da Bog zaupa samo v dobre in zmagovite dele v nas, v resnici pa se večina njegovih 

načrtov  uresničuje preko in kljub našim slabotnostim. 

Hudič nas sili, da na svojo krhkost gledamo z negativno sodbo, Duh pa jo pokaže z nežnostjo. In nežnost 

je najboljši način, da se dotaknemo tega, kar je krhkega v nas. Stegnjeni prst in sodba, ki ju uporabljamo v 

odnosih do drugih, sta zelo pogosto znamenje nesposobnosti, da bi v sebi sprejeli svojo lastno 

slabotnost, svojo lastno krhkost. Samo nežnost nas bo rešila pred delom Tožnika (prim. Raz 12,10). Zato 

je pomembno srečati Božje usmiljenje, zlasti v zakramentu sprave, ko doživimo resnico in nežnost. 

Protislovno je, da nam tudi Hudič lahko pove resnico, a če to stori, je zato, da nas obsodi. Mi pa vemo, da 

nas Resnica, ki prihaja iz Boga, ne obsoja, ampak nas sprejema, nas objame, nas podpira, nam odpušča 

(prim. Lk  15,11-32): pride nam naproti, nam vrne dostojanstvo, nas postavi na noge, nam pripravi 

praznik zaradi tega, ker je »ta moj sin bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden« (v. 24). 

Božja volja, njegova zgodovina, njegov načrt gredo tudi skozi Jožefovo stisko. Jožef nas tako uči, da 

verovati v Boga vključuje tudi verjeti, da On lahko deluje tudi skozi naše strahove, našo krhkost, našo 

slabotnost. Uči nas, da se sredi viharjev življenja ne smemo bati Bogu prepustiti krmila našega čolna. 

Včasih hočemo nadzorovati vse, a On ima vedno širši pogled. 

 

Letošnje šmarnice bodo lahko že podobne tistim iz časov pred 

epidemijo. Držali se bomo zaščitnih pravil in  v naši veliki cerkvi 

našli vsak svoj prostor. Poslušali bomo zanimive zgodbe iz 

knige Aca Jeranta: SVETNIKI SO BILI ČISTO (NE)NAVADNI 

LJUDJE   

V obliki razgibanih dialogov med otroki in malim angelom 

Serafinčkom nam približajo svetniške like vseh starosti, stanov 

in obdobij. Otroke in odrasle vabijo, da bi tudi sami v 

vsakdanjem življenju pogumno stopili na pot svetosti in vedno 

bolj postajali Jezusovi prijatelji: »Nihče ni tako dober, da ne bi 

mogel biti še boljši. Prav tako ni nihče tako velik prijatelj z 

Jezusom, da ne bi mogel biti še večji.« Začeli jih bomo seveda s 

sv. Jožefom, končali pa z bl. Karlom, ki je osrednji lik letošnjega 

oratorija. 

ŠMARNICE 2021 bodo vsak večer ob 19. uri 

 

 



 

 



 

Svetega Marka procesija leta 1475 
 

Ko spomladi vse ozeleni in vzbrsti, obhaja kmeta ne samo veselje zaradi nove rasti, ampak tudi 

strah pred naravnimi ujmami. Zato so se verniki v  dneh pred praznikom Gospodovega 

vnebohoda napotili iz cerkve med polja in prosili za božji blagoslov. Ker se procesije vijejo za 

križem, so imenovali ta čas »križev teden«. Take procesije so bile nekdaj tudi na praznik sv. 

Marka (25. aprila), ki je med drugim priprošnjik za dobro žetev. Po prenovljenem koledarju so 

bile Markove procesije odpravljene, vendar ne povsod. Najbolj znana Markova procesija, ki se je 

kdaj koli odvijala po polju od Stične proti Muljavi, je tista iz leta 1475, ki  jo je presenetil  napad 

Turkov. Opisal jo je Josip Jurčič v Juriju Kozjaku, povesti, ki je po zaslugi pokojnega duhovnika 

Ferdinanda Kolednika prevedena v več kot 50 jezikov. 

                                                                                Valči 

 

 

ŽEGNANJE: 

Prvo nedeljo v maju v naši župniji obhajamo kot žegnanjsko, saj je bila v nedeljo, 2. maja 1999 

posvečena naša cerkev in dokončno predana v bogoslužne namene. Letos bomo ravno 2. maja 

hvaležni obhajali 22 – letnico tega dogodka. Ker razmere ne dopuščajo zunanjega praznovanja, 

bomo povezani preko prazničnega bogoslužja (sv. maša v živo in preko prenosa na youtube 

kanalu) ter v molitvi in čaščenju, ki bo v soboto, 1. maja, ko bomo imeli celodnevno čaščenje 

Svetega Rešnjega Telesa. 

 

 

 

 


