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S preteklo, belo nedeljo se je zakl-
jučila osmina Velike noči. Prazno-
vanje tako velikega dne traja za 
nas skupaj osem dni in je s tem 
vsak dan te osmine še en dan v 
nizu nepretrgane Velike noč. Na 
Veliko soboto smo vstopili v ve-
likonočni čas, to pa se nahaja v ve-
likonočnem bogoslužnem krogu, 
ko premišljujemo in nas preveva 
skrivnost odrešenja. Liturgični 
barvi tega časa sta bela in rdeča.

Misel Vstajenja vzpodbuja verni-
ke k vstajenju iz dušne smrti v 
božje življenje vse do praznika 
Jezusovega vnebovhoda in do 
binkoštne sobote. S tem je za nami 
najtežje duhovno obdobje, čas du-
hovnih bitk in preizkušenj, sedaj 
se tako prične naše povzdigovanje 
k Bogu. Gospod ostane med nami 
na Zemlji 40 dni, po svojem Vne-
bohodu pa pošlje Svetega Duha, 
binkoštni dan.

V naši Kapeli smo dan pred Ve-
liko nočjo izvedli bedenje, ko smo 
imeli sveto Mašo ob polnoči, in 
smo bedeli do jutranje svete Maše 
- zbralo se nas je prijetno število 
in zahvaljujoč dobri molitvi je čas 
minil kot bi trenil. 

Z Veliko nočjo je tudi konec 
40-dnevnega posta, kar pomeni 
da sedaj prehajamo v normalen 
čas, kar se tiče našega mrtvičenja. 

Koledar

30. 4. – Sv. Katarina Sienska, 
devica

1. 5. – Sv. Jožef Delavec 
(druga nedelja po Veliki noči)

2. 5. – Sv. Atanazij, škof, 
spoznavalec in cerkveni učitelj

4. 5. – Sv. Monika, vdova

5. 5. – Sv. Pij V., papež in 
spoznavalec

7. 5. – Sv. Stanislav, škof in 
mučenec

8. 5. – Tretja nedelja po Veliki 
noči

Tako od posta ostane zapovedan 
zgolj zdržek od toplokrvnega mesa 
ob petkih. Je pa na posamezniku 
da si k svojemu času doda svoja 
mrtvičenja in pokorščine – strogi 
post še dodatno ob sredah in so-
botah.

To nedeljo bomo obeleževali 
praznik svetega Jožefa, delavca, 
ki bo padel na drugo nedeljo po 
Veliki noči in jo bo tako nadomes-
til. Ta praznik je umestil papež Pij 
XII. Leta 1955, da bi odgovoril na 
razširjenost posvetnega prvoma-
jskega praznovanja med komu-
nisti. Dostojanstvo človekovega 
dela je v Tradicijo dolgo slavljena 
kot sodelovanje v ustvarjalnem 
delu Boga. Z delom človeštvo 
tako izpolnjuje zapovedi iz Gen-
eze za gospodarjenje Zemlji in da 
ima sadove njegovega dela. Sveti 
Jožef, tesar in krušni oče Jezusov, 
je en zgled svetosti človeškega 
dela.

Obvestila

Selitev na platformo Odysee

Končno nam uspeva premik na multimedijsko platformo 
Odysee in ob tem radostnem liturgičnem času, ko smo 

se po zaslugi Gospodovi izvili iz težkih oprijemov hudih 
duhovnih sil, se nadejamo da bomo uspeli graditi tako 

dobro še naprej.

https://odysee.com/$/invite/@scutumfidei:e?fbclid=IwAR33V4YGFDic-
Q23RlGej_MLdSFbQwE0KRq9PfgvcwFa2tFRI0-0IelqjPtk
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Najzvestejši pregledovalci PCT

Urnik svetih maš

Trgovinica Scutum Fidei

Ker se bliža čas birm, krstov in prvih svetih obhajil 
ste lepo povabljeni, da nakup daril ob teh priložnostih 

opravite v trgovinici Scutum Fidei, kjer so na voljo odlične 
katoliške knjige, tančice, rožni venci in še marsikaj. Med 
drugim je na voljo tudi ponatis izjemne knjige škofa Sch-

neiderja, Christus Vincit, po znižani ceni.

https://scutumfidei.si/trgovina/

Kapela Sv. Družine (FSSPX)

Vabljeni k tradicionalnim latinskim svetim mašam v novo 
kapelo Bratovščine Sv. Pija X. Urnik svetih maš je sledeč:

Nedelja 8.30h (začetek spovedovanja ob 8.00h)
Nedelja 17.00h (začetek spovedovanja ob 16.30h)

Naslov kapele je Verd 107, dostop je preko zapornice.
Do natančne lokacije lahko dostopate preko spodnje slike:

https://odysee.com/$/invite/@scutumfidei:e?fbclid=IwAR33V4YGFDicQ23RlGej_MLdSFbQwE0KRq9PfgvcwFa2tFRI0-0IelqjPtk
https://odysee.com/$/invite/@scutumfidei:e?fbclid=IwAR33V4YGFDicQ23RlGej_MLdSFbQwE0KRq9PfgvcwFa2tFRI0-0IelqjPtk
https://scutumfidei.si/trgovina/
https://goo.gl/maps/FAG7jaNRFqctJH9L8

