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Konec velikonočnega časa

Z obeležitvijo praznika Svete Trojice, 
prve pobinkoštne nedelje, smo zaključili 
s praznovanjem Binkošti. S tem je nas-
topil konec velikonočnega časa in smo 
prešli v dobo v kateri sveta Cerkev po-
glablja v naših srcih resnice, ki jih je prej 
učila ob važnejših dogodkih Jezusovega 
življenja.

Praznik presvetega Rešnjega 
Telesa - Telovo

Ta teden v četrtek 16. nam je zapovedano 
praznovati presveto Rešnje Telo.

Na ta praznik obhajamo Jezusovo 
navzočnost v zakramentu svetega Rešnje-
ga telesa in Krvi, evharistiji, ki je središče 
naše Vere in našega zakramentalnega 
življenja. Na ta dan so značilne procesije 
z monštranco, veličastno izpostavljenim 
Najsvetejšim, s čimer pokažemo našo 
Vero tudi drugim navzven.

Izraz evharistija prihaja iz grškega 
glagola eucharistein, ki pomeni zahval-
jevati se. Evharistija je prvotni zakra-
ment predvsem zato,  ker je pri drugih 
zakramentih prisotno deleženje pri neki 
Kristusovi kreposti, pri Evharistiji pa je 
vsebovan Kristus sam, učlovečena Bese-
da, glavni avtor zakramentov. Sama v 
sebi je Evharistija najprej zakrament 
BOŽJE ljubezni do ljudi, kot jo označuje 
Tridentinski koncil. Zakrament je ob tem 
znamenje edinosti Cerkve, saj se z njim 
izraža, uresničuje in izpričuje edinost 
nas, Božjega ljudstva. 

Jezus je postavil zakrament Evharisti-
je pri zadnji večerji z učenci; pri tem se 
kruh in vino spremenita v presveto Rešn-
je Telo in Kri. Obhajanje tega zakramenta 
z verovanjem v pričujoči čudež, prebist-
venje je od začetkov krščanstva temeljno 
razpoznavno znamenje katolika, edinega 
pravega kristjana. 

Glede na splošen razkroj naše teologije 
in bogoslužja, ko je nova maša vpeljala 
nesveto normo prejemanja Najsvetejše-
ga stoje in na roke, s čimer se zametuje 
in tako postavlja v nemar Najsvetejše, 
samega BOGA, je največja mogoča posve-
titev tega praznika nam, katolikom še to-
liko bolj pomembna.

Dolžnost posvetiti praznik svetega Rešn-
jega telesa in krvi nam je po kanonskem 
pravu zapovedana v istem členu Zakon-
ika cerkvenega prava, kakor za nedeljo, 
to pa sledi tretji zapovedi: Posvečuj GOS-
PODOV dan!

Kan. 1247 Na nedelje in druge svete 
zapovedane dni, verniki so dolžni pris-
ostvovati maši.

Še več, vzdržati se morajo tistih del in 

šmarnicah, ima mesec junij poimeno-
vanje po vrtnicah. Vedno pa je potreb-
no imeti pred očmi tudi Marijino brez-
madežno Srce, namreč kakor pravi sveti 
Janez Eudes (1601 – 1680), začetnik 
liturgičnega češčenja presvetega Srca Je-
zusovega: ‘’Nikoli se ne sme ločiti kar je 
BOG tako popolno združil. Tako blizu sta 
Jezus in Marija zvezana drug z drugim, 
da kdorkoli občuduje Jezusa, vidi Mar-
ijo; kdorkoli ljubi Jezusa, ljubi Marijo; 
kdorkoli ima predanost Jezusu, ima pre-
danost Mariji.’’

Češčenje Jezusovega Srca so širili sred-
njeveški mistiki, posebno sveti Bernard, 
sveti Bonavetura in sveti Bernardin; 
v tem času so nastale priljubljene pe-
smi, litanije in podobe Jezusovega Srca. 
V 14. stoletju je ta pobožnost nekoliko 
pojenjala. Spet pa je oživela v 16. in 17. 
stoletju, za kar ima velike zasluge sveti 
Janez Eudes, ki ga je papež sveti Pij X. 
imenoval začetnika, učitelja in apostola 
liturgičnega češčenja Srca Jezusovega, 
ker je leta 1670 napisal besedilo za molit-
veno bogoslužje (brevir) in za Mašo v čast 
Srcu Jezusovemu.

Papež Leon XIII. je leta 1899 v okrožnici 
Annum sanctum (Sveto leto) orisal smi-
sel češčenja Srca Jezusovega in vsebino 
praznika. V okrožnici je tudi napovedal, 
da bo za začetek 20. stoletja ves svet 
posvetil Srcu Jezusovemu. Odobril je 
tudi litanije Srca Jezusovega. Ob stolet-
nici, odkar je bil praznik Srca Jezusovega 
razširjen na vso katoliško Cerkev, je Pij 
XII. leta 1956 izdal okrožnico Haurietis 
aquas (Zajemali boste) kjer je podal vse-
stransko in globoko teologijo Srca Je-
zusovega.

Letošnji praznik pade na slovesnost, 
ko se bo v kapeli delil zakrament svete 
Birme, to je petek 24. junija.

Praznik rojstva svetega Janeza 
Krstnika

Godovi svetnikov so navadno postavljeni 
na dan njihove smrti rojstva za nebesa. 
Edini svetnik, čigar rojstvo (ne smrt!) 
Cerkev proslavlja s posebnim prazni-
kom, je Janez Krstnik, kar jasno govori 
o njegovi pomembni vlogi ob prehodu iz 
stare v novo Zavezo.

Elizabeta, sorodnica Jezusove matere 
Marije, je zanju z možem Zaharijem vz-
trajno prosila BOGA, da bi jima naklonil 
potomstvo. Ko je prišel angel k Mariji 
Devici, ji je v potrditev, da BOGU ni nič 
nemogoče, dejal: »Poglej, tudi tvoja so-
rodnica Elizabeta je spočela sina v njeni 
starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo 
imeli za nerodovitno.« Devica Marija je 
brž pohitela k svoji sorodnici.  Ob nju-
nem srečanju je iz Marijinega srca privrel 
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poslov ki motijo dolžno čast BOGU, ve-
selje primerno GOSPODOVEMU dnevu, 
ali primerno sprostitev uma in telesa. 

Prva cerkvena zapoved – ‘’Posvečuj 
zapovedane praznike,’’ je bila leta 1993 
preoblikovana v ‘’Udeležuj se maše v 
nedeljo in druge zapovedane praznike in 
ne opravljaj nobenih del in dejavnosti, ki 
ogrožajo posvečevanje teh dni.’’

Naš Katekizem se pri 253 sprašuje, Ka-
tere praznike imenujemo zapove-
dane?

Zapovedane imenujemo tiste praznike, 
ki jih sveta Cerkev zapoveduje posveče-
vati kakor nedelje.

Kompendij katekizma katoliške Cerkve 
se pri 453 sprašuje, Kako posvečujemo 
nedeljo?

Kristjani posvečujejo nedeljo in druge 
zapovedane praznike z udeležbo pri 
GOSPODOVI evharistiji. Vzdržijo se tudi 
tistih dejavnosti, ki ovirajo bogočastje, 
GOSPODOVEMU dnevu lastno vesel-
je ter duhu in telesu primeren oddih. 
Dovoljene so dejavnosti, povezane z 
družinskimi potrebami ali službe velike 
socialne koristi, samo da ne bodo uvedle 
navad, škodljivih za posvečevanje nedel-
je, za družinsko življenje in zdravje.

Ker ta četrtek pri nas ne bo držav-
no določen kot dela prost dan kot bo n 

pr. pri Avstrijci in Hrvatih, je kot na-
vada iz našega rdečega obdobja ostal 
nekakšen splošen dispenz (odpustek) 
glede posvetitve tega dne v enaki meri 
kakor nedelje. Tako se je med nami s 
pristankom škofov ustalila navada da na 
takšen praznik živimo skorajda navaden 
delavniški dan - zapovedana je le udelež-
ba pri Maši. 

Ker pa živimo danes v drugih časih, ko je 
mnogim takšen zapovedan praznik moč v 
polnosti posvetiti že z osnovnimi napori, 
npr. vzeti otroke domov, jim napisati 
opravičilo in zase koristiti dan delovnega 
dopusta, ali pa katoliškemu gospodarju 
urediti dela prost dan, je to pričakovanje 
katoliku najmanj toplo položeno na srce. 
V izročilu je moč najti celo nalogo da si 
je vernik dolžan poiskati drugo službo, 
če mu predstojnik nerazumno otežuje 
posvetitev zapovedanega praznika oz. 
nedelje in nadalje udeležbe pri bogosluž-
ju.

Mesec junij, vrtnice – praznik 
presvetega Srca Jezusovega

Junij je mesec posvečen Jezusovemu 
presvetemu Srcu, pobožnosti pa se je 
prijelo ljudsko ime – vrtnice. Kakor je 
Marijin mesec maj poimenovanje po 



najlepši hvalospev BOGU: njena hvalnica 

Moja duša poveličuje GOSPODA (Mag-

nificat). To skrivnost premišljujemo ob 

drugi desetki veselega dela rožnega ven-

ca.

Ko je Elizabeta rodila sina, so mu hoteli 

sorodniki dati ime po očetu, toda Zahari-

ja je vzel deščico in nanjo zapisal: »Janez 

je njegovo ime.« Tedaj je spet mogel 

govoriti: začasna onemelost je bila ka-

zen, ker ni veroval angelovemu oznanilu. 

Namreč, BOG je po angelu naznanil očetu 

Janezovo rojstvo, podobno kot Mariji De-

vici učlovečenje Jezusa, božjega Sina. V 

obeh primerih je božji poslanec določil 

tudi ime otroka, s katerim je naznačeno 

njegovo poslanstvo.

Ime Janez se po hebrejsko glasi Johan-

an in pomeni ‘BOG je milostljiv’. Janezu 

pravimo Krstnik zato, ker je oznanjal 

krst pokore in je tiste, ki so se s pokoro 

hoteli pripraviti na Odrešenikov prihod, 

krščeval v reki Jordan; predvsem pa je 

dobil vzdevek Krstnik zato, ker je krstil 

tudi Jezusa ter ga pri tem razglasil za 

obljubljenega Mesija - Janez je bil nam-

reč rojen za to, da pripravi pot Odreše-

niku.

Praznik rojstva svetega Janeza Krstnika 

se obeležuje 24. junija, vendar pa je zara-

di GOSPODOVEGA praznika ta prenesen 

za obhajanje na naslednji dan. 

V prihodnji številki

Bliža se nam praznik svetega Petra in 

Pavla (29. junija) ter praznik dragocene 

Krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa (1. 

julija), s katerima se sklene bogata bera 

junijskih praznikov, o čemer bomo pove-

dali kaj več v prihodnji številki

Koledar
13. 6. – Sv. Anton Padovanski, 
cerkveni učitelj

14. 6. – Sv. Bazilij Veliki, škof in 
cerkveni učitelj

15. 6. – spomin Sv. Vida, 
Modesta in Krescencije, 
mučencev

16. 6. – ZAPOVEDAN PRAZNIK 
SVETEGA REŠNJEGA TELESA 
ALI TELOVO; sveta maša na 
Verdu ob 17.00h

17. 6. – Sv. Gregor Barbarigo, 
škof

18. 6. – Sv. Efrem, diakon in 
cerkveni učitelj

19. 6. – DRUGA POBINKOŠTNA 
NEDELJA; Sv. Julijana Falkon-
jeri, devica

21. 6. – Sv. Alojzij Gonzaga, 
spoznavalec

22. 6. – Sv. Pavlin, škof in 
spoznavalec

24. 6. – PRAZNIK JEZUSOVE-
GA PRESVETEGA SRCA; 
slovesnost sv. birme ob 17.00h 
na Verdu

25. 6. – PRAZNIK ROJSTVA SV. 
JANEZA KRSTNIKA

26. 6. – TRETJA POBINKOŠT-
NA NEDELJA; Sv. Janez in 
Pavel, mučenca
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Ordo & Mysterium – Izbrane poljudne 
filozofske teme (z Alešem Erneclom), 8. 
junija

Kulturni boj – Alfa samski, beta žigolo 
ali tretja pot? (Gost Aleš Ernecl), 13. junij

NOVICE IZ CERKVE V SLOVENIJI IN SVETU

Iste ptice skupaj letajo

Papeža Frančiška so v Vatikanu obiskali 
najmlajši izmed slovenskih škofov.

https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2022-06/obisk-nove-
ga-vodstva-slovenske-skofovske-konference-v-vatikanu.html?fb-
clid=IwAR37qUyJbI4YKlKqs_Gy3_8YYIj58S29xlZgy9Acx44nx-
YrzqkDQszQQ-WI

Restoratorji

Novo ime za tradicionaliste - restorator-
ji, ki ne sprejemajo Drugega vatikanske-
ga koncila. Ali?

https://www.catholicnewsagency.com/news/251536/pope-francis-
there-are-restorers-in-the-us-who-do-not-accept-vatican-ii

Homomafija

Frančiškani nemške sinodalne “cerkve” 
so izvolili novega provinciala - .

https://www.catholicnewsagency.com/news/251541/franciscans-
in-germany-elect-openly-gay-priest-as-new-superior

URNIK SVETIH MAŠ

Kapela Svete Družine

Vabljeni k tradicionalnim 
latinskim svetim mašam v novo 
kapelo Duhovniške bratovščine 
Sv. Pija X. (FSSPX).

Urnik svetih maš: 
• Nedelja ob 9.00h (peta 

maša)
• Nedelja ob 16.00h (tiha 

maša)
• Svete maše so tudi vsak 

prvi petek in prvo soboto.

Spoved je na voljo 30min pred 
sveto mašo in po sveti maši.

Naslov kapele je Verd 107, 
dostop je preko avtomatske 
zapornice. Natančno lokaci-
jo kapele si lahko ogledate s 
klikom na zemljevid.

ODDAJE SCUTUM FIDEI
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