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Prebačevo – Hrastje 17.3.2013

5. POSTNA – TIHA NEDELJA

S PRSTOM KAŽEJO NANJ
»Vsi ljudje imajo napake!« Ta stavek dostikrat slišimo. In tudi 

drži. Nerodno je le, da hočemo s tem doseči, naj imajo ljudje 
razumevanje za naše napake. V svojih napakah hočemo kljub 



temu blesteti kot dobri kristjani. Pri marsikaterem pogovoru 
opažamo, da kaj radi govorimo o drugih. Saj so drugi ljudje pol-
ni napak in grešnosti. 

To nagnjenje – iskati napake 
drugih – so imeli tudi farize-
ji in drugi Jezusovi nasprotniki. 
Sebe so imeli za najboljše ljudi, 
v vsakem drugem pa so videli le 
grešnega človeka. Tako so ujeli 
tudi ženo, ki je bila zasačena pri 
prešuštvovanju. Po Mojzesovi 
postavi bi jo morali kamenjati. 
Jezus je imel razumevanje za njo 
in je s svojim ravnanjem dokazal 
Božje usmiljenje. On je bil edini, 
ki bi jo smel kamenjati, ker je bil 
edini brez greha. Tega ni storil. Če bi Jezus rekel, naj jo kame-
njajo, bi mu odgovorili: »Kako to, da se le v nekaterih točkah 
držiš Mojzesove postave, v drugih pa ne? Na primer, ko v sobo-
to ozdravljaš bolnike, ko se shajaš s cestninarji in grešniki in z 
njimi ješ? Saj je to po naši postavi prepovedano!« Če bi bil Jezus 
odgovoril, naj jo kamenjajo, bi ga pismouki takoj prišteli h gre-
šnikom: »Potem moraš biti tudi ti takšen grešnik!« In že bi imeli 
vzrok, da bi ga prijeli tožili. Tako je Jezus v vsakem oziru poka-
zal svojo premoč, največjo pa, ko je grešnici odpustil. Koliko bi 
se tudi mi mogli šteti med tiste farizeje, ki preveč radi s prstom 
kažejo na druge? Seveda mislimo, da se s tem otresemo svojih 
napak, ali pa jih podcenjujemo, ko vidimo druge. 

Z vsakim dejanjem, ko s prstom kažemo na druge, z dvema 
pokažemo tudi na sebe. Dokler ne bomo zmožni popravljati 
svojih napak in se otresti lastnih slabosti, ne bi smeli imeti pre-
drznosti in slabo govoriti o drugih.

VELIKONOČNA SPOVED
Velika naša pravica in dolžnost je, da v velikonočnem času 

opravimo dobro sveto spoved in prejmemo Jezusa v svetem ob-
hajilu. Vredno prejmemo sveto obhajilo takrat, ko smo v po-
svečujoči milosti, ko nam vest ne očita smrtnega greha. Vsak 
dan uro pred sveto mašo je možnost opraviti sveto spoved. Po 
predhodnem dogovoru lahko opravite sveto spoved tudi v dru-
gih urah. V Šenčurju bo na cvetno nedeljo na voljo spovednik 
od drugod.

VELIKI ČETRTEK
Ta večer je Jezus svojim apostolom izkazal ljubezen do konca. 

Zato je srčno želel jesti to velikonočno jagnje z njimi. Apostol 
Janez je še kot starček nosil v sebi vso skrivnost tega večera. V 
vsaki besedi je čutil kako jim Jezus dopoveduje svoje najbolj srč-
ne želje. Kar trikrat jim je naročil naj se ljubijo med seboj. Naj 
bo ljubezen njihovo razpoznavno znamenje pred svetom, kakor 
bi se bal, da bomo prav na to pozabili…

In potem: TO JE MOJE 
TELO. TO JE MOJA KRI! NIK-
DAR DOUMETA SKRIVNOST: 
S svojo Božjo močjo je Jezus na 
nam nedoumljiv način ostal med 
nami. Kruh in vino je spremenil 
v svoje telo in kri in apostole 
posvetil v duhovnike, da bi do 
konca sveta nadaljevali njegovo 
daritev.

Tukaj je Jezus v novem nači-
nu razdajanja svoje ljubezni in 
to samo zato, da bi imeli življenje ti in jaz. KDAJ bo človeštvo 
moglo reči za vse to dostojni – HVALA ?



Po končani zadnji večerji je šel Jezus z apostoli na Oljsko goro. 
Tam je bil mir, tam se je lahko nemoteno pogovarjal s svojim 
Očetom. V duhu je sprejemal trpljenje naslednjega dne – veli-
kega petka. Videl je Judovo izdajstvo, Petrovo zatajitev, videl je 
strahotno bičanje, kronanje s trnjem, pljuvanje v obraz, križev 
pot in smrt na križu. To je povzročilo, da je njegov pot postal 
kakor kaplje krvi.

K sveti maši v spomin zadnje večerje se bomo zbrali v Hrastju 
ob 17. uri. V FARNI CERKVI BO SVETA MAŠA ob 19. uri. Po 
sveti maši bomo molili z Jezusom na Oljski gori.

VELIKI PETEK
Višek trpljenja ni v skelečih ranah. 

Strahota je v popolnem osamljenju. 
Sem ne seže niti ljubezen Matere Ma-
rije, ne božanstvo druge Božje Osebe. 
V tej gluhi osamljenosti dovršena da-
ritev Boga in človeka. ČLOVEŠTVO 
JE ODREŠENO.

Skrivnost velikega petka je v vsej 
njegovi kruti realnosti in v vsej veli-
čini ne bo nihče doživel tako, kot jo je 
doživel Jezus.

Zato ostane veliki petek najresnejši dan v vsem letu. Žalost 
vlada v cerkvi. Zvonovi ne zvonijo, ni 
svete maše. Bogoslužno opravilo je dru-
gačno kot vse dni v letu. Vsako posame-
zno opravilo nas vodi v razmišljanje o 
Jezusovi smrti.

Bistveni in najgloblji del obredov je 
češčenje križa. Zaradi Jezusove smrti in 
vstajenja nam je križ sveto znamenje. V 

veliki ljubezni in hvaležnosti do svojega križanega Gospoda na 
veliki petek poljubimo križ. To je veliko znamenje, znamenje 
ljubezni, ki ga pa človek lahko zlorabi. Apostol Juda Iškarjot je 
prav s tem znamenjem ljubezni izdal Jezusa.

Ob 15. uri bomo imeli v cerkvi križev pot, ob 19. uri pa bodo 
v Šenčurju obredi velikega petka.

NA VELIKI PETEK JE STROGI POST !

VELIKA SOBOTA
Molk ob prestanem trpljenju in 

smrti. Molk – ob razsulu vseh ze-
meljskih načrtov, ki so jih nosili v 
srcih tudi apostoli. Molk – v priča-
kovanju nečesa velikega, kar zmo-
re samo Bog. Brez bogoslužnega 
opravila – tudi tu molk.

Gospod, nauči me molčati v tr-
pljenju. Gospod nauči me molčati 

v neuspehih. Gospod nauči me molčati, ko mi bodo z obreko-
vanjem vzeli dobro ime. Gospod nauči me molčati v čakanju! 
Trpeti, molčati, ljubiti… Naj bo odslej ena sama velika sobota.

Gospod ti že veš za dan in uro, ko se tudi meni razodene po-
veličanje na pragu moje večnosti. To 
je dovolj.

Ob 7. uri zjutraj bo v Šenčurju bla-
goslov ognja.

Novi ogenj je znamenje novega ži-
vljenja. Blagoslovljen ogenj boste do-
bili na domove.

Kristjani se ves dan zbiramo ob Bož-
jem grobu, kjer ne objokujemo mrtve-
ga, ampak molimo in častimo živega.



Blagoslov velikonočnih jedil bo na Prebačevem ob 15h, v 
Hrastju pa ob 16h.

Obredi velikonočne vigilije bodo v Šenčurju ob 19. uri. K 
obredom prinesemo svečke.

NOVOGRADNJA NA VRTU POD ŽUPNIŠČEM
V drugi številki letošnjega Farnega lista ste lahko brali, da 

imamo letos tu v Hrastju na župnijskem vrtu namen graditi nov 
objekt. Dosedanje poslopje je resnično v zelo slabem stanju in 
ga ne bi bilo racionalno obnavljati. Zato smo se s ključarji dogo-
vorili, da obstoječi objekt porušimo in zgradimo novega, ki bo 
lahko služil večnamenskim potrebam. Bo sicer nekoliko manj-
ši kot sedanji, vendar še vedno dovolj prostoren za predvideno 
namembnost. V pritličju bo garaža z enim parkirnim mestom, 
prostor za orodje in potrebe vrta, kurilnica in stopnišče za man-
sardno nadstropje, ki bo v prihodnje lahko služil za pastoralne 
potrebe, za veroučno učilnico, pevsko sobo in podobno. Novi 
objekt bo nekoliko bolj umaknjen v vrt, saj želimo spredaj ob 
cesti pripraviti 13 do 15 parkirnih mest, kar bo za vas gotovo 
velika pridobitev.

Tako kot so tu v Hrastju in na Prebačevem po večini lepo 
urejene Vaše hiše in domovi, je prav in primerno, da so lepo 
oskrbovane in urejene tudi naše cerkve, župnišča in ostali cer-
kveni objekti, ki niso last nobenega duhovnika, pač pa so last 
Cerkve oziroma konkretnega cerkvenega občestva. Ta ma-
terialna in gospodarska plat Cerkve gotovo ni najpomemb-
nejša, je pa lahko izraz naše vere, medsebojne povezanosti in 
skupne odgovornosti. Ta zavest je v naši župniji še živa in si 
upamo biti dejavni, ker se najbrž večina izmed nas zaveda, 
da je tudi to priložnost za naše pričevanje za vero in Cerkev, 
pa tudi zato, ker se po tej poti ohranja naša povezanost in 

solidarnost. Zaradi vsega tega se s ključarji ne bojimo začeti 
s predstavljenim projektom. Ker pa ostajamo previdni, vsega 
predvidenega dela ne načrtujemo v tem letu. Bomo pa še letos 
dosedanji objekt porušili in pod streho spravili že novi objekt. 
Upamo tudi, da bomo vsaj v spodnje prostore že lahko vgradi-
li okna in vrata in tako g. Miheliču priskrbeli varnejšo garažo 
in celoten objekt zavarovali pred nezaželenimi gosti. Urejanja 
zunanje fasade in mansardnega prostora pa najverjetneje le-
tos ne bomo zmogli. 

Za celoten objekt imamo že izdelane načrte in spomladi 
bomo začeli z gradbenimi deli. Predvideni stroški za dela v tem 
letu znašajo približno 40.000 €. Slabo polovico omenjenega zne-
ska imamo že zbranega. Ostalo pa bomo zbirali tekom leta z ofri 
na vsako prvo nedeljo v mesecu. Pri tovrstnem darovanju lahko 
oddate svoj dar čisto anonimno, lahko pa v kuverti in zraven 
priložite svoj naslov. Lahko pa tudi svoje darove osebno prine-
sete v župnišče g. Miheliču ali pa nakažete na župnijski TRR: 
07000-0000616622. Vsak mesec boste sproti izvedeli, koliko da-
rov bomo zbrali. Za več informacij se lahko obrnete na župni-
šče v Šenčurju ali pa na domače ključarje. Že v naprej se Vam 
zahvaljujemo za razumevanje, pomoč in sodelovanje. Bog Vam 
povrni! 

župnik Urban Kokalj s ključarji

GODOVI IN SVETE MAŠE
Marec

18
PONEDELJEK

CIRIL 18.00 † Janez Zevnik, 7. dan

19
TOREK 

JOŽEF, MOŽ 
DEVICE MARIJE

8.00
18.00

† Jože in Ana Jeretina
† Rado Radosavljevič, 7. dan



20
SREDA

MARIJA JOŽEFA, 
red.

18.00 † Janez Jerman

21
ČETRTEK

HUGOLIN 18.00 † Zoltan Jakiša, Janez Čebašek

22
PETEK

LEA 
SPOKORNICA

18.00 † Marija Knific in sorodniki 
Čebašek

23
SOBOTA

GOSPODOVO 
OZNANJENJE 
MARIJI

8.00
18.00

† Jurij Mohar
† za starše naših birmancev

24
NEDELJA

6. POSTNA 
CVETNA 
NEDELJA

8.00 

10.00 

† za domovino

† Marjan Mesec

25
PONEDELJEK

GOSPODOVO 
OZNANJENJE 
MARIJI

18.00 † Marija Novak Ribnikar

26
TOREK 

EVGENIJA 18.00 † Mici in Nace Ušlakar

27
SREDA

PEREGIRN 18.00 † starši Hočevar

28
ČETRTEK

VELIKI ČETRTEK 17.00 † za duhovnike in bogoslovce

29
PETEK

VELIKI PETEK 15.00
19.00

KRIŽEV POT
Obredi VELIKEGA PETKA  
(v Šenčurju)

30
SOBOTA

VELIKA SOBOTA 19.00 Obredi VELIKE SOBOTE  
(v Šenčurju)

31
NEDELJA

VELIKA NOČ 8.00
10.00

† starši
† Neža Luzar

Niso potrebi topovi in puške, da se poruši mir –  
ena sama uničena družina zadostuje. 

(bl. Mati Terezija)


