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Letnik 31, št. 66 Februar, marec, april 2018 

V PEPELNIČNI NOČI 
 

Polnočni zvon 'z visokih lin 
krepko zaklenkal je; 

potihnil glas je violin, 
strunar odbrenkal je.  
Plesišča in gledišča se 

povsod zapirajo, 
v odprta pa svetišča se 

zemljani zbirajo.  
Glej, božji hram, tam sred poljan 

dviguje se v nebo, 
oj božji hram tako prostran 

in pa krasan tako! 
 Simon Gregorčič 

 
Dobrodošli v še enem postu! Na pepelnično sre-

do bomo deležni spodbude, naj upoštevamo tradicio-
nalne običaje postenja, molitve in darovanja milošči-
ne. Pepelnična sreda je poseben dan posta, saj pri 
maši na čelo dobimo pepelnato znamenje križa, ki 
nas spomni, da smo prah. 

Razmišljamo, čemu se bomo »odrekli« v postu, 
in poslušamo berila, ki nas vabijo, naj se spokorimo 
in zvesteje hodimo za Jezusom. Drugače povedano, 
lahko nas čaka naporno in zahtevno obdobje, ko se 
bomo pripravljali na veliko noč. 

Post ima pa še eno plat, ki se ji redkokdaj posve-

timo. Skrita je skoraj vsem na očeh, v evangeliju 
pepelnične srede jo trikrat slišimo: »Oče, ki 
vidi...« (Mt 6,4.6.18) Uči nas, da nas Bog ves čas 
gleda z ljubeznijo, zato se nam ni treba preveč trudi-
ti, da bi pritegnili njegovo pozornost. Postni običaji 
nam pomagajo, da začnemo tudi mi gledati njega. 
Če bomo odprli prvo stran Prve Mojzesove knji-

ge, bomo našli podobne besede. Bog je videl svoje 
stvarstvo in dejal, da je » zelo dobro« (1 Mz 2,31). 
Bil je zadovoljen, zlasti ko se je ozrl na ljudi-krono 
stvarstva. 

Tudi ko je greh zatemnil njegovo mojstrovino, ni 
nehal gledati na nas z ljubeznijo. Pravzaprav je še 
izostril pogled, ko nam je dal postavo, preroke in 
nazadnje samega Jezusa. Še na križu nas je gledal z 
usmiljenjem in odpuščanjem. 

To je vesela novica posta: Bog nas vidi. Pozna 
nas. Predan nam je. Ljubi nas. Karkoli že naredimo, 
ne more povečati njegove ljubezni do nas, ker je že 
dokončna, popolna. 

Vsekakor se postimo, molimo in dajajmo miloš-
čino! Le ne pozabimo, da ta dejanja niso namenjena 
temu, da bi pritegnili božjo pozornost. Pomagajo 
nam upirati pogled v Očeta, ki vidi. In naš Oče, ki 
vidi, nam obljublja plačilo. 

 
»Oče, hvala ti, da me gledaš z ljubeznijo. Pomagaj 

mi, da bom v letošnjem postu tudi jaz gledal tebe.«  

BOGOSLUŽNA  S P O R OČ I L A      SLOVENCEM 
    V VELIKI BRITANIJI 

POST 
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POSTNA POSTAVA 
 

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas 
vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas 
milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih 
bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta. 

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike 
spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in 
na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do 
sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post 
veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. 

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v 
letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih 
jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore 
ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže 
vernike od izpolnjenega 14. leta starosti. 

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek 
ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, 
pogreb…), post in zadržek odpadeta. 

 
 
 
 
 

 
Post je odpoved. Kdor bi mislil, da je najprej pot-

rebna odpoved hrani, se pač zelo  moti. Zdržnost pri 
hrani nam danes ni več religiozni, duhovni motiv, saj 
je zahteva zdravnikov in bolniških blagajn. Običajno 
se sreča s pritrgovanjem pri hrani največ ljudi v zve-
zi s skrbjo za telesno zdravje. Danes rečemo temu 
dieta.  

Post, ki je všeč Gospodu, je skrb za zdravje duha, 
za mir v duši. Vendar prav tu, v svoji duši, človek ni 
nikoli sam, vedno se znajde pred Nekom, ki je večji 
kot on sam. Vest je pač 'glas Pravičnega'. Človek se 
sreča s svojo religiozno naravo. Takega se mora 
sprejeti. Odkriva, da je naravnan na Boga. Toda, kdo 
je Bog, ki ga tako blizu, najgloblje v njem kliče? 

MAŠE IN SREČANJA V POSTNEM  
IN VELIKONO ČNEM ČASU 2018 

LONDON: nedelja, 11. marca, ob 4.00 pop. - 4. 
postna nedelja 
LONDON: VELIKA SOBOTA, 31. marca, ob 
4.00 pop. - blagoslov velikonočnih jedil v kapeli 
Doma.  
LONDON:  VELIKA NOČ, 01. aprila, ob 10.00 
dop. - slovenska sv. maša v kapeli Doma. 
LONDON:  nedelja, 08. aprila, ob 4.00 pop. - Bela 
nedelja - n. B. usmiljenja 
LONDON: nedelja, 13. maja, ob 4.00 pop. - 7. 
velikonočna nedelja 
LONDON:  nedelja, 10. junija, ob 4.00 pop. - 10. 
nedelja med letom 

SPOVED - vsaj pol ure pred začetkom bogoslužja. 

OBISKI BOLNIKOV - v vseh krajih po predhod-
nem dogovoru. 

Postiti se Dajati 

Moliti Pripraviti se 
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Cvetna nedelja - Na nedeljo pred 
veliko nočjo se spominjamo Jezuso-
vega prihoda v Jeruzalem. Ljudje, 
ki so z njim prihajali na velikonočni 
praznik, so ga pozdravljali s tistimi 
izrazi, s katerimi so nekdaj preroki 
napovedovali Odrešenika. Ta dan je 
blagoslov zelenih vejic in butar. 
 

Veliki četrtek - Spominja nas na obilje ljubezni, 
ki jo je nebo izlilo na svet. Ljubezen je namreč evha-
ristija, ki nam je dana na ta dan. Ljubezen je duhov-

ništvo, ki je služenje v 
ljubezni in nam med 
drugim omogoča evhari-
stijo. Ljubezen je edinost 
za katero Jezus danes 
kakor tedaj prosi Očeta: 
»… da bi bili vsi eno, 
kako sva midva eno« (Jn 
17,21-22). Ljubezen je 
nova zapoved, ki nam jo 

je razodel na ta dan pred smrtjo: »Po tem bodo vsi 
spoznali, da ste moji učenci, če se boste ljubili med 
seboj« (JN 13,34-35). 

 
Veliki petek - Zapuščeni Jezus. Dal je vse: ob 

Mariji je živel v zatajevanju in pokorščini, tri leta pri-
diganja, tri ure na križu, s katere-
ga je odpustil rabljem, odprl 
nebesa razbojniku in nam dal 
Mater. Ostalo mu je božanstvo. 
Toda njegovo združenje z Oče-
tom, zaradi katerega je bil tako 
mogočen na zemlji in tako kral-
jevski na križu, ta občutek Božje 
navzočnosti se je moral pogrez-
niti na dno njegove duše, tako da 
ga ni več čutil, in tedaj je zakli-
cal: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mt 
27,46). 

 
Velika sobota - Marija je 

sama. Sama s svojim mrtvim 
Sinom. A ona stoji in tako posta-
ne vzvišen zgled, spomenik vseh 
kreposti. Ona upa, veruje: če so 
drugi pozabili na Jezusove bese-
de, ki so naznanjale njegovo 
smrt, a tudi vstajenje, pa jih ona 

ni nikoli pozabila: te in vse druge besede je ohranila v 
svojem srcu in o njih premišljevala. Zato ne podleže 
bolečini in čaka.  

 
 Velikonočna nedelja -  To je zmaga vstalega 

Jezusa. Vstali mora biti vedno navzoč in živ v nas. 
Svet ne pričakuje od nas zgolj, da smo ljudje, ki veru-
jejo vanj in ga nekako ljubijo, temveč da smo pristni 
ljudje, ki lahko povedo vsem po resnici - kakor so 
storili potem, ko so ga srečali blizu groba - tiste zna-
ne, vendar vedno nove besede: »Videli smo ga, da, 
čeprav zgolj s čuti duše; odkrili smo ga v luči, s kate-
ro nas je razsvetlil, dotaknili smo se ga v miru, ki 
nam ga je podelil; slišali smo njegov glas na dnu srca; 
okusili smo njegovo značilno veselje.« 

 
KRISTUS JE VSTAL 

 
Kristus je vstal! Kristus je vstal! 
Iz groba skalnega dvignil se je  

svetal z lastno močjo. 
Sveta velika noč  

kaže njegovo moč. 
 

Sovražniki beže,  
verni se vesele, 
zmagan je greh. 
Sveta velika noč  

kaže njegovo moč. 
 

Vstanimo tudi mi 
iz greha in strasti  

z božjo močjo! 
Sveta velika noč 

       kaže njegovo moč. 

VELIKI TEDEN GOSPODOVEGA  TRPLJENJA IN VSTAJENJA 

Skrivnost odrešenja, ki ga prinaša ljudem Kristus je za kristjane najpomembnejši dogodek. Te se spomin-
jamo vsako nedeljo. Svoj višek pa doseže, ko obhajamo Veliki teden. 
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Z neverjetno duhovno močjo je naš slovenski 
narod obarval velikonočne praznike. Kakor, da bi 
zajemal iz skritih globin človeškega in božjega, kakor 
da bi se za trenutek spozabil, odložil oblačilo hlapca 
in si nadel slavnostno obleko večnega praznika. 

Da! Kakor, da bi ne bilo to, kar je v zgodovini 
vedno moral biti: majhen, ponižen, tlačen, zapostav-
ljen. Ali ni morda prav to, kar nas slovenske vernike 
napravlja sposobne razumeti Jezusa Kristusa, najprej 
v njegovem ponižanju, zaničevanju, obtožbi in smrti 
na križu; in potem v zmagoslavnem vstajenju, v polni 
svobodi duhovnega bivanja, s katero vstali Gospod 
obdarja žene, ki so ga prišle mazilit, Marijo Magdale-
no, ki ga je iskala na velikonočno jutro, učence, ki so 
se iz strahu zaprli, dva popotnika v Emavs? 

Kristus je vstal, aleluja! 
Naše velikonočne pesmi so polne veselja, napo-

vedujejo zmago življenja nad smrtjo. Naši velikonoč-
ni zvonovi pojejo tako radostno in pritrkavajo v čis-
tem veselju. Blagoslovljene velikonočne jedi nas hra-
nijo z božjim že dolga stoletja. Smo vredni vseh teh 
darov, ki se vsipajo na nas kot posameznike in kot 
narod? 

Bog nas ima rad, saj nas je obdaril s svojim veli-
konočnim blagoslovom. S ponosno dvignjeno glavo 
smo pred leti vstopili v skupni dom evropskih naro-
dov. Še znamo tako pristno in globoko doživljati veli-
konočne skrivnosti? Peti prepričano in glasno: Kris-
tus je vstal, aleluja? 

JEZUS NAŠ JE VSTAL OD SMRTI 
 

Jezus naš je vstal od smrti, razveseli se, kristjan! 
Smrt in pekel je premagal, vstal iz groba tretji dan; 

dokazal božjo moč je na veliko noč. 
 

Tretji dan po slini smrti njega iščejo žene; 
Z Magdaleno v svetem vrtu gledajo zamišljene. 

Le kje bi Jezus bil, še v smrti ljubezniv? 
 

Prvič se je bil prikazal Magdaleni v vrtu tam. 
Da je vstal, očitno skazal je še Petru in ženam, 

Dvema učencema, ki v Emavs pot'vata. 
 

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA         
62 Offley Road, London SW9 0LS          

Website: http://www.skm-london.org.uk  
E-mail: cikanek@skm-london.org.uk - Tel:  020-7735 66 55 

Stanislav Cikanek,  

župnik za Slovence v Veliki Britaniji 

Blagoslovljene in radostne  
velikonočne praznike Vam iz srca želi, 

ALELUJA, KRISTUS JE VSTAL 


