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Vse bolj se bližamo velikonočni 
skrivnosti. 

Trenutno smo že v četrtem postnem 
tednu, ko smo preteklo nedeljo 
obeleževali nedeljo radosti 
(Laetare). Sveta Cerkev s tem 
sredi težkega postnega časa in naše 
pokore na to nedeljo izraža upanje 
in veselje, ki ni človeško, ampak 
Božji dar, tik pred vstopom v čas 
trpljenja. Ta nedelja nam je bila 
žarek in občutek radosti, ki nas čaka 
ob Vstajenju. Znamenje tega je tudi 
sprememba liturgične barve za ta 
dan - iz vijolične na rožnato. 

Prihajajočo nedeljo obeležujemo 
tiho nedeljo, ki je prva nedelja 
trpljenja ali 5. postna nedelja. Z njo 
nastopi čas trpljenja, ki traja do 
Velikega petka. V tem času 
trpljenja, ko smo neposredno pred 
Veliko nočjo, je glavna misel 
bogoslužja trpljenje našega Gospoda 
Jezusa Kristusa. To se napoveduje 
ob branju Evangelija te nedelje, ko 
so zoper Jezusa pograbili kamne, 
da bi jih vrgli vanj in ga pobili s 
kamenjanjem. Da bi sveta Cerkev še 
bolj poudarila, da je samo to 
trpljenje moglo rešiti človeštvo 
krivde in odrešilo človeka, zakriva 
križe na oltarjih in svete podobe z 
vijoličnimi zagrinjali. Zakrivanje 
oltarjev, utihnjenje orgel in celo 
zvonov krščanska srca notranje še 
bolj vabi k resni pripravi na praznik 
Odrešenja. 

Tako ob nastopu tihe nedelje, v 

Koledar
3. 4. – Tiha nedelja

10. 4. – Cvetna/Oljčna nedelja

11. 4. – Veliki ponedeljek

12. 4. – Veliki torek

13. 4. – Velika sreda

14. 4. – Veliki četrtek

15. 4. – Veliki petek

16. 4. – Velika sobota

17. 4. – Velika noč

18. 4. – Velikonočni ponedeljek
Pot v Emavs, prikazanje dvema 

učencema

19. 4. – Velikonočni torek
Prikazanje vsem učencem

20. 4. – Sreda po veliki noči

21. 4. – Četrtek po veliki noči

22. 4. – Petek po veliki noči

23. 4. – Sobota po veliki noči

24. 4. – Bela nedelja
(zaključek praznovanja 

Velikonočne osmine)

ponižnosti z našim bogoslužjem, 
tudi verniki končno odložimo vsa 
posvetna opravila, razpravljanja in 
naša javna delovanja, se obrnemo 
vase in vzamemo Gospodovo 
trpljenje krivic in grehov drugih v 
naša srca. Ker bodo to hkrati žolčni 
dnevi dogajanja v naši državi, terja 
to popolno samozatajevanje od 
nekaterih še toliko večji napor.

V nadaljevanju tedna po tihi nedelji, 
nam evangelij na petek pred cvetno 
nedeljo pripoveduje, da se na ta dan 
spominjamo Kristusove 
čudodelnosti in odrešenjske moči, s 
tem pa vrhunec njegovega delovanja 
in tudi dokončne odločitve velikega 
zbora, da ga usmrtijo.

Bogoslužje cvetne ali oljčne nedelje 
(2. nedelja trpljenja ali 6. postna 
nedelja) začenja z veselim 
spominom na slovesen dogodek, ko 
je velika množica slišala za 
Jezusov vhod v Jeruzalem, zato 
vzela palmove veje, mu šla 
naproti in ga veličastno slavila. 
Palme so bile med nomadskimi 
plemeni simbol življenja, ki so se 
med prečkanjem puščave veselila 
ob pogledu na palmovo drevo, kot 
znamenje da je blizu oaza z 
življenjsko potrebno vodo. Palme 
so dolgo bile znak zmage, uspeha in 
slave. Pri nas je ta simbol slovesne 
rastline prevzela oljka oz. oljčna 
vejica. Tako se v spomin na ta 
dogodek opravi cvetnonedeljska 
procesija, kamor se prinese butare 
oziroma snop. Navada je tudi da se 
ob tem blagoslovi oljčne vejice (po 
možnosti zvezane v butaro), ki se jih 
potem po hiši razpostavi nad 
razpela, slike in podobno. Ta 
slovesni spomin se zaključi s 
pesmijo v čast Kristusu Kralju. Čez 
leto se ob treskanju in gromu na 
ognjišču zakuri kak listič 
blagoslovljenega zelenja in moli za 
lepo vreme.

Drugi del, sveta maša, nas pa že 
uvaja v dramo trpljenja Gospodove-
ga, kar se potem razvija pred nami 
skozi ves Veliki teden. Tako je s tem 
dnem povezano veliko veselje kakor 
huda žalost. To je nedelja, ki prične 
Veliki teden, nedelja ki napoveduje 
križanje našega Gospoda. To je čas 
obupa, zmedenosti in nasprotij. Isti 
ljudje, ki so ta dan slavili prihod 
Kristusa v Jeruzalem, ki so vzklikali 
‘’Hozana!’’ in besede češčenja, bodo 
s prehajanjem Svetega tedna kričali: 
‘’Križaj ga!’’

V kolikor se vernik udeležuje svete 
daritve zgolj v nedeljo in zapove-
dane dneve, predstavlja zanj ta dan 
že tudi križanje našega Gospoda. 
Od Svetega Tridnevja je verni-
ku pod grožnjo smrtnega greha 
zapovedana le Velika noč, globoko 
pa je pozvan k popolni udeležbi. 
Namreč, s tem v polnosti prisostvu-
jemo zadnjemu tednu Gospodovega 
življenja, ko se nam je cel predal. 
Ob umivanju nog in Evharistiji, ob 

zaničevanju in križanju nas Gospod 
v osebi Sina Božjega brezmejno 
ljubi. Ali sprejemamo, zavračamo 
ali ignoriramo to Božjo Ljubezen, 
Gospod svoje drže do nas ne spre-
meni nikoli.

Sveto tridnevje je sestavljeno iz 
Velikega četrtka, Velikega petka in 
Velike sobote, zaključi pa se z nasto-
pom Velike noči.

Veliki četrtek, prvi dan Svetega 
Tridnevja, nas spominja na zadnjo 
večerjo, pri kateri je božji Učenik 
apostolom umil noge. Medtem ko se 
je Judež podal na pot izdajstva, je 
Jezus izkazal svojim učencem ljubez-
en do kraja: ustanovil je zakrament 
svetega Rešnjega telesa, v katerem 
še vedno živi med nami, in zakra-
ment duhovništva. Duhovniki skupaj 
s škofom obhajajo pri krizmeni maši 
praznik svojega posvečenja, škof pa 
blagoslovi krstno in bolniško olje 
ter posveti sveto krizmo. Zvečer 
liturgični spomin zadnje večerje, tr-
pljenja po njej in Gospodove predaje 
v roke sovražnikov. 

Veliki petek, drugi dan Svete-
ga Tridnevja, je Kristjanom že od 
nekdaj dan žalovanja. Jezusa ta dan 
bičajo, kronajo in na križu umrje. 
Nebesa so spet odprta – Jezuso-
va duša gre v predpekel, tolažit 
pravične. Oltar, črna barva, obredi 
in besedilo, skratka vse bogoslužje 
diha tiho in globoko žalost. Ker je 
to spominski dan daritve večnega 
Velikega duhovnika Jezusa Kristusa 
na križu za rešitev človeštva, svete 
mašne daritve ni. V cerkvi je le 
opravilo v spomin Jezusove smrti in 
v obžalovanje človeške nehvaležnosti 
ter hudobije.

V svetem opravilu Velikega petka 
moremo ločiti nekako štiri dele: prvi 
del so berila, predvsem poročilo o 
Jezusovem trpljenju, kakor ga je 
zapisal sveti apostol Janez; drugi 
del so slovesne prošnje, imenovane 
prošnje vernikov; 3. del je slovesno 
češčenje svetega križa; četrti del 
pa je obhajilo (brez maše), in sicer 
duhovnika in vernikov (oziroma 
le duhovnika, če so obredi izpred 
1955).

Velika sobota, tretji dan Svet-
ega Tridnevja, je dan brez maše 
in brez svetega obhajila. Jezusovo 
telo namreč počiva v grobu in tako 
je celoten dan posvečen spominu 
na grobno tišino, ki je obdajala 
mrtvega Zveličarja. Opoldne tega 
dne preneha post, vse do obredov pa 
se še vedno držimo zdržka od mesa 
toplokrvnih živali. Z obredi namreč 
prične velikonočni čas, ki traja 50 
dni, vse do Binkošti, prihoda Svete-
ga Duha. 

Na večer Velike sobote ali ponoči pa 
se vrši bogoslužje velikonočne vigili-
je, ki nas povede v slavje Gospodove-
ga vstajenja. Z velikonočno vigilijo, 
za katero nastopi dan Kristusovega 

vstajenja, se začenja v bogoslužju 
veseli čas. Veseli vzklik aleluja, bela 
bogoslužna oblačila in velikonoč-
na sveča so izraz krščanske vere 
v vstalega Zveličarja in radosti ob 
odrešenju. 

Velika noč je dan, ko so tri žene 
odkrile prazen grob, kar je pomenilo 
Kristusovo vstajenje.

Z Veliko nočjo se prične velikonočna 
osmina, ki je osmina prvega reda 
in se vsak dan izpoveduje Vero. 
Praznovanje, ki traja osem dni, se 
zaključi na Belo nedeljo, na katero 
so nekdaj novokrščenci odložili bela 
krstna oblačila. 

Na velikonočni ponedeljek se je 
Jezus prikazal učencema, ta dan pa 
je v naši državi tudi državno zapove-
dan kot dela prost dan. Na ta dan 
si verniki podelimo obisk, gremo v 
Emavs, s to navado pa podelimo ve-
selje drug z drugim ob veseli novici 
vstajenja. 
Ta navada jasno izpričuje kako 
pomembni so zunanji, skupnostni 
vidiki naše Vere. Pretekli dve leti 
se je dokončno zarezalo v to naše 
skupnostno tkivo ter s tem še dodat-
no ohromilo naše skupnostno telo, 
Cerkev.
Jezus se v nadaljevanju velikonočne 
osmine prikaže tudi preostalim 
apostolom, ob tem jim med drugim 
da trojno oblast, katere smo deležni 
tudi mi, kot Božje ljudstvo - Cerkev, 
da jim oblast odpuščati grehe, apos-
tola Petra pa postavi za vrhovnega 
poglavarja.

Božje ljudstvo je deležno Kris-
tusove duhovniške službe, kolikor so 
krščeni posvečeni s Svetim Duhom, 
da darujejo duhovne daritve; 
deležno je njegove preroške službe, 
kolikor se z nadnaravnim verskim 
čutom neomahljivo oklepa vere, 
se vanjo poglablja in jo izpričuje; 
deležno je njegove kraljevske službe, 
ko posnema Jezusa Kristusa, ki je 
kot kralj vesoljstva postal služabnik 
vsem, zlasti ubogim in trpečim.

V kolikor vernik v velikonočnem 
času (od Velike sobote do binkoštne 
sobote – tj. 16. aprila do 4. junija) 
ne pristopi k svetemu obhajilu po 
svete Rešnje Telo, je storil smrtni 
greh ker ni ubogal četrte cerkvene 
zapovedi. Tako je na vsakega 
slovenskega vernika položeno 
opozorilo, da v kolikor v tem času 
ne bo pristopil k svetemu obhajilu, 
pogoj zanj je seveda odsotnost 
smrtnega greha, torej opravljena 
sveta spoved, se še dodatno oddalji 
od vere in je praktično odpadnik.

Gospod je po vstajenju med nami os-
tal še štirideset dni, misel vstajenja 
pa spodbuja vernike k vstajenju iz 
dušne smrti v Božje življenje vse do 
praznika Jezusovega Vnebohoda in 
še nadaljnjih deset dni, do binkoštne 
sobote, ko se zaključi velikonočni 
bogoslužni krog.
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ODDAJE

Krščanski feminizem = 
oksimoron

(piše: Marko Debevec)

Kako je spričo 2000 let krščan-
skega nauka 
nemogoč?

Velika večina se vas sploh ne 
zaveda, kako prepojeno je živl-
jenje sodobnika s feminizmom. 
Če dobro pomislimo, bi nam 
moralo biti jasno že iz dejstva, 
da je ena osrednjih vrednot 
zahodne liberalne demokracije, 
katere svobodne lovke vidimo 
imperialistično raztezati se na 
vse konce sveta.

Več na:

https://scutumfidei.si/2022/03/krscan-
ski-feminizem-oksimoron/

ČLANKI

Oddaje iz preteklih tednov

 Scutum Fidei - TLM je superiorna Novus Ordo 
(gost: Simon Kocjan)

Teološka in praktična primerjava večnega in 
modernega obreda svete maše.

https://www.youtube.com/watch?v=x9pcWJg3_RgScutum Fidei

Scutum Fidei

Scutum Fidei

Scutum Fidei - IZOBČENI!

Ali je Katoliška Tradicija obsojena na izobčenje?
Poglejte oddajo!

https://www.youtube.com/watch?v=uWiUeK0FYbk

Scutum Fidei - Udobje me dela šibkega

Brez križa ni nebes, zato recite NE udobju!

https://www.youtube.com/watch?v=FtS1fr2Tcd4

Scutum Fidei

Scutum Fidei - Kdo je Chesterton in zakaj je 
pomemben?

Oddaja o velikem katoliškem mislecu - 
G.K. Chestertonu.

https://www.youtube.com/watch?v=Ln7CCuM7EbI&t=8s

Oddaje iz preteklosti

 Domus Orationis VI. - Cvetna nedelja

Razlaga obredja Cvetne nedelje izpred 
reforme leta 1955.

https://www.youtube.com/watch?v=ST1CXZ64jVE
Domus Orationis

Scutum Fidei

Domus Orationis

Scutum Fidei - Kdo je Jezus Kristus Božji Sin 
Odrešenik?

Oddaja o najpomembnejši osebi v zgodovini.

https://youtu.be/jKPAMjVZoP8

Domus Orationis IX. - Veliki petek

Razlaga obredja Velikega petka izpred 
reforme leta 1955.

https://www.youtube.com/watch?v=7PjBmJkRkDg

Domus Orationis

Domus Orationis X. - Velika sobota

Razlaga obredja velikonočne vigilije izpred 
reforme leta 1955.

https://www.youtube.com/watch?v=-m95RYAvufI

Sv. Tomaž Akvinski | Ali je 
sramotenje smrtni greh?

(piše: dr. Ivo Kerže)

Vedno znova leti na Scutum-
Fidei očitek, da se tu pogosto 
uporablja prerobato izražanje, 
ki je mestoma tudi žaljivo, 
sramotilno. V ta namen sem 
prevedel člen iz Teološke 
sume (II – II, q. 72, a. 2), 
kjer sv. Tomaž razčisti, kdaj 
je sramotilno izražanje mali 
greh, kdaj smrtni greh in kdaj 
sploh ni greh. Naj bo branje 
tega merodajnega besedila 
vir premisleka tako kritikom 
našega medija, kot nam, ki pri 
njem sodelujemo.

Več na:

https://scutumfidei.si/2022/03/sv-tomaz-
akvinski-ali-je-sramotenje-smrtni-greh/

Šah SŠK? 
Šah mat SF!

(piše: Uredništvo)

Na spletni strani Katoliške 
Cerkve v Sloveniji je bilo 
objavljenostališče SŠK do izjav 
in stališč pripadnikov Scutum 
Fidei.

V Sloveniji in v svetu se pojav-
ljajo skupine, ki zagovarjajo 
obhajanje t. i. tradicionalne 
tridentinske svete maše 
oziroma liturgičnih obredov. 
Med stališči omenjenih skupin 
se pojavljajo trditve, ki so v 
nasprotju z učenjem Cerkve in 
papežev. 

Več na:

https://scutumfidei.si/2022/03/sah-ssk-
sah-mat-sf/

Vojna v Ukrajini kot 
spopad civilizacij

(piše: Uredništvo)

Zasledili smo na strani American 
Thinker zanimiv članek avtorjev 
Geoffreyja Clarfielda in Salim 
Mansurja, ki govori o tem, kako je 
Samuel P. Huntington leta 1996 
v svojem morda najbolj znanem 
delu ‘Spopad civilizacij’ (slov-
enska izdaja je izšla leta 2005 
v zbirki Premiki pri Mladinski 
knjigi) precej natančno napove-
dal potek dogodkov, ki smo mu 
priča v Ukrajini. Njegova knjiga 
je takrat pravzaprav bila odgovor 
Francisu Fukuyami, ki je napisal 
‘Konec zgodovine’ (esej je leta 1990 
izšel v Novi reviji), pa tudi ‘Konec 
človeštva’ (v slovenščini imamo 
več izdaj). V obeh delih si je skušal 
predstavljati, kaj se bo zgodilo po 
obdobju hladne vojne. Pravzaprav 
se je spraševal, kakšna bo prihod-
nost. Dva različna pogleda. Članka 
ne popolnoma prevajamo, ampak 
večinoma. Sproti dodajamo kakšno 
svojo misel.

Več na:

https://scutumfidei.si/2022/03/vojna-v-ukra-
jini-kot-spopad-civilizacij/

Pesmi ob 
postu

(piše: dr. Ivo Kerže)

Predpostna

Na visoke, rahlo usločene,
opečnate strehe
sije medla oranžna svetloba.

Sneg na njih kopni,
voda curlja na tla s kapi
in naglodanih žlebov.

Čas je v takih popoldnevih
kakor razpet na križu:
v agoniji pričakuje večera.

Pomlad je še daleč.
Brezmadežni sneg božičnega 
časa nemočno kaplja v blato.

Več na:

https://scutumfidei.si/2022/03/pe-
smi-ob-postu/



NOVICE IZ SLOVENSKE CERKVE

SŠK

Izvoljeno je bilo novo vodstvo 
SŠK.

https://www.druzina.si/clanek/kaksne-naloge-zado-
lzitve-ima-vodstvo-ssk

Redovnica

Najmlajša sestra Frančiškank 
črnogorske province o tem, kdo 
so redovnice danes.

https://www.druzina.si/clanek/s-emanuela-redovnice-
ne-kazemo-misic-imamo-pa-druge-darove

Msgr. Pirih

Pred kratkim je bila prva obletni-
ca smrti msgr. Piriha.

https://www.druzina.si/clanek/skof-bizjak-skof-pirih-
je-vztrajno-zaupal-bogu-ljudem

Frančiškovi bratje

Izvoljeno je bilo novo vodstvo 
slovenskih frančiškanov.

https://www.druzina.si/clanek/bratje-franciskani-izvo-
lili-novo-vodstvo-province

Glas z vzhoda 

Grkokatoliški župnik 
ukrajinskega rodu v Sloveniji 
meni, da trpljenje nima smisla.

https://www.druzina.si/clanek/duhovnik-ukrajinske-
ga-rodu-nikomur-ne-koristi-ce-trpim-nic-ne-naredim

Posvetitev

Besede slovenskih škofov ob 
posvetitvi Marijinemu 
brezmadežnemu Srcu.

https://www.druzina.si/clanek/slovenski-skofje-hoce-
mo-stopiti-na-pot-miru

Slovenski frančiškani

NOVICE IZ CERKVE PO SVETU

Dostojevski

O aktualnosti Dostojevskega in še 
druge povezave.

https://www.ncregister.com/blog/dostoevsky-knew-
grandmother-and-former-postmaster-and-a-cloistered-
nun-and-more-great-links

Mati Angelica

Spomin kardinala Pella na Mater 
Angelico, ustanoviteljico EWTN.

https://www.ncregister.com/cna/mother-angelica-
moved-mountains-full-text-of-cardinal-pell-s-homily-
at-mass-honoring-ewtn-s-foundress

Nekateri ne sprejemajo kritik

Predsednik nemških škofov 
odgovarja kritikam poljskih 
škofov.

https://www.ncregister.com/cna/german-catholic-bish-
ops-leader-responds-to-polish-archbishop-s-synod-
al-way-criticisms

Razkolniki

Nemški škofje vse dlje od ka-
toliške vere.

https://www.ncregister.com/cna/cardinal-marx-the-
catechism-is-not-set-in-stone-one-is-also-allowed-to-
doubt-what-it-says

Spoved

O lepoti spovedi iz otroških ust.

https://www.ncregister.com/blog/confession-is-a-beau-
tiful-sacrament

Pravična vojna

Ali pravična vojna še obstaja?

https://www.ncregister.com/blog/a-tale-of-two-chris-
tian-universities-just-war-no-more-what-did-pope-
francis-say-and-more-great-links

“Varuh tradicije” par excellence 
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