5 RAZLOGOV, ZAKAJ ITI K SVETI MAŠI
TUDI MED TEDNOM

raje odpravite k maši. Božja bližina vas bo
okrepčala in vam dala moči za nove podvige.
Upajmo, da bodo cerkve kmalu spet odprte in
če imate možnost, se lahko k sveti maši
odpravite že zjutraj. Tako boste lažje začeli dan
in izročili Jezusu vse, kar vas čaka.
Združite duhovno s koristnim

So ljudje, ki hodijo k maši tudi med tednom. In
so ljudje, ki pravijo: “Ali ni nedeljska maša
povsem dovolj?”
Včasih je v nedeljo zjutraj težko vstati in se
odpraviti k maši, ko bi lahko uživali v mirnem
nedeljskem jutru. Potem pa duhovnik pri maši
povabi, naj pridemo še kdaj med tednom …
Zakaj le? Niso med tednom pri maši le
“tercijalke” in fanatiki?
Toda ali ne iščemo neprestano krajev, kjer bi se
umirili od vsakdanjega stresa? Ali na različnih
koncih in pri različnih ljudeh – svetovalcih,
iščemo tolažbe, varnosti, smisla?
Tu je nekaj razlogov, zakaj je vse to najbolje
iskati pri sveti maši.
Nabrali si boste novih moči
Je za vami naporen dan? Ali pa vas jutri čaka
veliko obveznosti? Namesto da se doma
“grizete” zaradi skrbi pred prihodnostjo ali
utrujeni obležite na kavču pred televizijo, se

Pogosto se pritožujemo, da nimamo časa za
telovadbo in šport, kaj šele za molitev. Če se
odpravite k sveti maši večkrat na teden, lahko
združite oboje. Do cerkve se odpravite peš ali s
kolesom – tako boste hkrati poskrbeli za
telesno in duhovno kondicijo.
Mir in tišina
Pri nedeljski maši nas
veliko stvari zmoti.
Morda je
duhovnikova pridiga predolga, otroci preglasni,
petje neuglašeno, preveč ljudi … Včasih se je
kar težko osredotočiti na dogajanje pri oltarju.
In če je sedaj v času epidemije svetovano manj
ljudi ob nedeljah v cerkvi, pridite med tednom.
Zelo verjetno pa je, da pri maši med tednom ne
bo pretirane gneče.
V tišini napol prazne cerkve se boste gotovo
lažje osredotočili nase in na Boga. Predvsem pa
je tišina nekaj, kar v teh hrupnih časih zelo
potrebujemo in po čemer hrepenimo.
Sveta spoved in adoracija

Skoraj vsaka župnija ima vsaj enkrat na teden
adoracijo – izpostavljeno Najsvetejše. V naši
župniji je to pol ure pred mašo. Imeti Boga pred
seboj je res veliko razkošje, kjer lahko Jezusu “iz
oči v oči” izpoveste vse, kar vam leži na duši.
Med tednom je pred mašo tudi priložnost za
sveto spoved. Kdo pravi, da je dovolj, če gremo
k sveti spovedi le pred
božičem in veliko
nočjo? Zato izkoristite
to priložnost tudi med
letom in očistite svoje
srce. Veliko lažje je živeti neobremenjen.
Edini pravi razlog pa je …
Kljub vsem naštetim prednostim pa je edini
pravi razlog za obisk svete maše tudi med
tednom Jezus sam. Kristjani verujemo, da je On
gospodar našega življenja in obisk svete maše
bi moral biti nekaj, česar naj bi se veselili.
Živimo torej v zavedanju in hvaležnosti, da
lahko sveto mašo obiščemo vsak dan (kar v
mnogih deželah po svetu ni več samoumevno).
Pomislite, kakšen privilegij je to!
JEZUS KRISTUS,
TI SI ŽIVLJENJE, KI BI GA RADA ŽIVELA.
TI SI LUČ, KI BI JO RADA PRIŽGALA.
TI SI RADOST, KI BI JO RADA DELILA.
TI SI MIR, KI BI GA RADA DAJALA.
TI SI ZAME VSE,
BREZ TEBE NIČ NE MOREM STORITI.
(sv. Mati Terezija)

SKRIVNOST VELIKE NOČI
(p. France Zupančič)

Pandemije kar noče in noče biti konec. Že druga
velika noč nam bo zaradi nje posebna, brez
zunanje slovesnosti, brez množičnega skupnega
slavljenja. Bo prikrajšano tudi notranje veselje
ob tem največjem krščanskem prazniku,
prazniku zmage nad grehom in smrtjo?
Kaj lahko storimo, da se to ne zgodi?
Skrivnost velike noči je Jezus sam razkril s
prispodobo o pšeničnem zrnu. »Če pšenično
zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo; če pa umre, obrodi obilo sadu. (...) Ko bom
povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi«
(Jn 12,21.32). S svojo smrtjo na križu je razodel
rodovitnost svoje Božje ljubezni: objema vse
ljudi. Vstal je od mrtvih in pokazal, kako Bog
Oče nagrajuje ljubezen.
V času pandemije imamo veliko priložnosti, da
rastemo v ljubezni: bodisi v odnosu s svojimi
domačimi, s katerimi smo zdaj veliko več časa
skupaj; bodisi z drugimi, s katerimi se redno
srečujemo ali pa se srečamo le mimogrede. V
tem času se moramo odpovedati marsikateri
osebni želji. Morda smo se srečali z boleznijo, ki
je potrkala na naša vrata ali na vrata naših
najbližjih, ali pa nas je obiskala celo smrt in nam
ugrabila ljubljeno osebo. Srečanj s težavami je
brez števila. To je naše umiranje. Če vse to

vdano sprejemamo iz Očetove roke, rastemo v
ljubezni. Rast ljubezni pa poveča veselje.
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Tako nam koronavirus ne more zmanjšati
velikonočnega veselja, lahko nam pomaga, da
še globlje doživimo te skrivnosti. In prav to vam
vsem od srca želimo
ALELUJA! ALELUJA! ALELUJA
JEZUS pravi: Si negotov?
Jaz sem luč sveta. Kdor hodi
za menoj, ne bo hodil v temi. Jan 8,12
Si lačen? Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k
meni, gotovo ne bo lačen. (Jan 6,35)
Si zmeden? Jaz sem vrata.
Kdor stopi skozme, se bo rešil. (Jan 10,9)
Te ljudje razočarajo?
Jaz sem dobri pastir, ki da svoje
življenje za ovce. (Jan 10,11)
Se sprašuješ, kaj se bo zgodilo po smrti?
"JAZ SEM VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE: KDOR
VAME VERUJE, BO ŽIVEL, TUDI ČE UMRJE …
VEKOMAJ NE BO UMRL." (Jan 11,25-26)

VERUJEŠ V TO?
Župnijski urad Gor. sv. Kungota, župnik Ciril Kocbek,
mobi 041 391 955, e-mail: kocbek.ciril@gmail.com,
spletna stran: www.zupnija-kungota.si

VSTALI KRISTUS,
DVIGNI NAS,
RAZSVETLI NAS,
OPOGUMI NAS!
ALELUJA!
BLAGOSLOVLJENE PRAZNIKE!
ŽPS, ključarji in
župnik Ciril

