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BEG PRED KRIŽEM
Bal se je
v svojem stanovanju obesiti križ.
Ni hotel, da bi ga spominjal
na trpljenje.
Ni se držal nobenega reda,
Dokler ga kaos ni ugonobil.
Ni se hotel vezati,
živel je nekaj časa zdaj s to,
zdaj z ono partnerico.
Breme vesti je postajalo vedno težje.
Svojo zavest je dušil
z vedno novimi dražljaji.
Dokler se ni zgrudil.
V bolniški sobi je strmel v križ.
Beg se je končal.
Začela se je vrnitev domov.
Križ je tako trdno zasajen v našo zemljo,
da ga nihče več ne bo mogel izdreti iz nje.
Gilbert Keith Chesterton

POST
Poleg običajnih postnih načinov obstajajo še druge postne priložnosti, ki niso nič manj zahtevne,
povrh pa so iz časa in za čas v katerem živimo.
Med njimi najprej imenujmo zadržek od zlih misli - nevoščljivost, privoščljivost, poželjivost in še
katere, ki nas nenehno nasiljujejo in, ki jih skušamo
v postnem času nadomestiti z dobrimi željami. Naslednje imenujmo zadržek od govorjenja. Gre za premagovanje moralnih nečednosti našega izražanja. Ta
zadržek terja, da ne lažemo in se ne pritožujemo, da
govorimo iskreno, brez dvoumnosti in hudobije, brez
prezira, nesramnosti in krivičnosti, brez preklinjanja
in kvantanja.
»Če kdo ne greši z besedo je popoln človek, zmožen brzdati tudi telo«, piše apostol Jakob v svojem
edinem pismu in dodaja: »Glejte, tudi ladje, čeprav
so velike in jih gonijo silni vetrovi, obrača majhno
krmilo, kamor hoče krmarjeva volja. Tako je tudi
jezik majhen ud, da se hvali z velikimi rečmi. Glejte,
kako majhen ogenj, pa tolik gozd zažge!

Tudi jezik je ogenj, svet krivice; jezik se izkazuje
med našimi udi za tistega, ki omadežuje vse telo, ker
ga vžiga pekel. Saj se vsaka narava zveri, ptičev in
laznine dâ ljudem ukrotiti, le jezika ne more ukrotiti
nobeden človek; neugnano zlo je, poln smrtnega
strupa! Z njim hvalimo Gospoda in z njim kolnemo
ljudi, ki so ustvarjeni po Božji podobi. Iz istih ust
prihaja hvala in kletev. Bratje moji, to ne sme biti
tako.«
Zadržek od televizije in interneta - zadržek od
določenih oddaj ali za določen čas. Namesto njiju se
rajši odločimo za dobro knjigo, še rajši za več knjig,
ki smo se jih tako usodno odtujili, saj je umirjena
postna doba še posebno primerna za tih pogovor z
njimi.
Omenjeni trije zadržki so težji, tehtnejši in vplivnejši kot, na primer, zadržek od mesa, zato močneje
vplivajo na naš stik z Bogom, na našo duhovno
osvobojenost in na telesno zdravje, čemur je post
tudi namenjen.
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MAŠE IN SREČANJA V POSTNEM
IN VELIKONOČNEM ČASU 2019

Veliki teden imenujemo zadnjih pet dni postnega
časa. Te dni nas bogoslužje neposredno uvaja v odrešilno trpljenje. Prvi dan velikega tedna - na cvetno
nedeljo - blagoslavljamo oljčne veje in drugo zelenje, ki ga verniki v procesiji nesejo v cerkev. S tem se
spominjamo Kristusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem, kjer je dovršil svojo velikonočno skrivnost. V
ospredju bogoslužja cvetne nedelje ni blagoslov
zelenja, ampak procesija s tem zelenjem v čast Kristusu kralju, s katero gremo v cerkev, kjer nato med
mašo poslušamo poročilo o Kristusovem trpljenju.
Blagoslovljene oljke (ali tukaj v Združenem kraljestvu palmove vejice) spoštljivo hranimo doma.
Sveto velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in vstajenja pomeni vrhunec celotnega bogoslužnega leta. Bogoslužje želi v teh dneh kar najbolj
ponavzočiti dogodke zadnjih dni Gospodovega življenja, da bi jih vsak dan znova doživljali v prisrčni
in notranji povezanosti s Kristusom. Sveto velikonočno tridnevje se začne z večerno mašo na veliki četrtek in sklene z drugimi večernicami nedelje Gospodovega vstajenja.
S slovesno večerno mašo velikega četrtka obhajamo spomin postavitve sv. evharistije. Veliki četrtek
je rojstni dan evharistije in mašniškega posvečenja.
Pri zadnji večerji nam je dal Kristus poseben dar, ki
naj bi nas spominjal na njegovo veliko ljubezen in bi
mogli po njem vsi ljudje vseh časov prejemati polnost ljubezni in življenja. Po evharistiji sega Kristusovo odrešenje v življenje vseh ljudi vseh časov in
krajev zgodovine. Marsikje po pridigi mašnik umije
dvanajsterim, navadno možem, noge v znamenje
medsebojne ljubezni in služenja.
Veliki petek ni dan evhartistične daritve, saj veliki in večni duhovnik sam daruje na oltarju križa svoje življenje. Jezusova smrt na križu nam je ta dan ves
čas pred očmi. Bogoslužje velikega petka ima tri
dele: opravilo božje besede, češčenje križa in obhajilo. Ne veliki petek je sveti post pričakovanja Jezusovega prihoda. Na ta dan je posebno pretresljivo razrivanje in češčenje križa. Duhovnik razkrije križ in
trikrat zapoje: »Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo. Pridite, molimo.«

LONDON: nedelja, 10. marca, ob 4.00 pop. - 1.
postna nedelja
LONDON: nedelja, 14. aprila, ob 4.00 pop.
Cvetna nedelja
LONDON: VELIKA SOBOTA, 20. aprila, ob
4.00 pop. - blagoslov velikonočnih jedil v kapeli
Doma.
LONDON: VELIKA NOČ, 21. aprila, ob 10.00
dop. - slovenska sv. maša v kapeli Doma.
LONDON: nedelja, 12. maja, ob 4.00 pop. - 4.
velikonočna nedelja
LONDON: nedelja, 09. junija, ob 4.00 pop. - Binkošti
SPOVED - vsaj pol ure pred začetkom bogoslužja.
OBISKI BOLNIKOV - v vseh krajih po predhodnem dogovoru.

Na veliko soboto se mudimo pri Jezusovem grobu in
premišljujemo njegovo trpljenje in smrt. Šele pri
velikonočni vigiliji nas prevzame velikonočno veselje. Po stari navadi nesemo na ta dan k blagoslovu
velikonočna jedila. Ta blagoslov naj bi v nas zbudil
smisel in hvaležnost za velike božje darove, ki izhajajo iz velike noči in nas opozarjal na božjo bližino
prav v teh dneh.
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VELIKA NOČ - PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Vstajenje! Zmaga vseh zmag! Nobena od dosedanjih zmag mu ni podobna. Vstajenje je poslednja postaja,
ki jo je prehodil učlovečeni Bog. Najtežje dosegljivi cilj, ki vse druge cilje neskončno presega.
Vstajenje daje pravo luč in pravi pomen božjemu
potovanju na zemlji. Ta luč pokaže dvoje: kakšna je v
resnici narava Boga Očeta in kako bo človek vendar
zmogel ne lahko zemeljsko potovanje.
Bog je hotel prehoditi vso človeško pot zato, ker
je vedel, da je težavna. Prav zaradi tega je želel iti
skozi vse najhujše trenutke, da bi mu olajšal težavno
prebijanje. In tako je bil Gospod podobno, kot vsak
človek deležen nerazumevanja, zasramovanja in kaznovanja, če je govoril resnico. Podobno, kot človeka,
so ga zasledovali, za njim oprezali, ga izdali, zatajili,
obtožili in osramotili, ne da bi on komu storil kaj
žalega. Slednjič so ga za njegovo nedolžnost še obsodili in usmrtili. Preživel je torej vse največje možne
stiske in krivice. Vse to zato, da bi bil v družbo človeku, kadar ga bo zajelo sovraštvo od zunaj in trpljenje od znotraj. Na koncu je hotel prehoditi še največjo grozo, ki čaka vsakogar, namreč smrt in konec tega
življenja.
Prav zaradi človeka je Gospod želel prestopiti
prag med tostranstvom in onostranstvom, želel človeka razsvetliti, pustiti na njem svojo blagodejno sled,
da ne bo na tem pragu nihče nikdar sam, da ne bo
odhajal v onostranstvo osamljen in strt.
Gospod je torej nam utrl pot, olajšal potovanje, na
koncu pa storil tisto največ, o čemer človeške besede
ne morejo dati pravega izraza: vstal je!
Vstal je od mrtvih, se nam pokazal in nam pove-

dal, da ni razloga za tesnobo in strah, saj je življenje
večno in nikoli več ne umre - in tako smo tudi mi
večni in v resnici ne bomo umrli.
Bog je uresničil vstajenje, ker je vedel, da ga potrebujemo. Vdahnil nam je toliko zavesti, da se zelo
zgodaj zavemo zemeljskega konca. In, ker se te resničnosti zavedamo, bi bili najbednejša bitja stvarstva,
ako ne bi bilo višje rešitve. Bog je dokazal, da vedno
misli na človeka in ga skrbno spremlja in zato nam je
sporočil vstajenje. Ako tega ne bi bilo, bi bili sužnji
smrti. Da, bili bi sužnji smrti in ne bi mogli ustvarjati
božjega kraljestva na zemlji. Ustvarjati božje kraljestvo pomeni imeti ljubezen do Boga, do sebe in do
vseh ljudi.
Zaradi daru vstajenja lahko v srcu mislimo tudi na
druge in odpravljamo hudobijo, krivice in vseh vrst
revščino. Vstajenje nam krepi um in srce, ju polni z
upanjem in veseljem. Z Gospodom smo povabljeni
tudi mi k zmagi.
Janez Povše
***
Odrešeniku čast in slava!
Iz groba tretji dan je vstal.
Odtlej je žalost posvečena
in Jezus kažipot svetal.
V nas božja milost se prebuja,
Gospodu hvala! Aleluja.
Ljubka Šorli
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SREČANJE Z VSTALIM KRISTUSOM

Med najbolj osebna in prisrčna srečanja z vstalim
Kristusom spada srečanje Marije Magdalene na zgodnje velikonočno jutro. O njem poroča Janezov evangelij (Jn20, 11-18).
Marija Magdalena, nekdaj grešnica, a po svojem
prvem srečanju s Kristusom posebno zvesta do
spremstva ob križu, pride na velikonočno jutro navsezgodaj še v temi h grobu. Ko najde kamen odvaljen,
steče to povedati Petru in drugemu učencu (Jn20, 12), nato pa se vrne h grobu.
Ob srečanju z vstalim Kristusom, ki se njej prikaže
prej kakor Petru in drugim apostolom, vstalega Gospoda ne spozna takoj. Ampak, ko je On pokliče po
imenu »Marija«, ga spozna in mu reče »Rabuni«, kar
pomeni učenik (Jn20, 16). Vse, kar nadalje poroča

evangelist Janez o tem srečanju, seveda še daleč ne
more izraziti veselja in sreče, ki ju je doživela Marija
Magdalena.
Morda je to srečanje Marije Magdalene z vstalim
Kristusom na poseben način tolažba in upanje za nas,
ki v globini svojega srca hrepenimo po takem osebnem srečanju, pa naj se tega zavedamo ali ne.
Nobenega uradnega položaja in službenega mesta v
Cerkvi in družbi ni treba. Ne glede na preteklost,
spol, izobrazbo, starost, družinske razmere in druge
okoliščine, mimo vseh vprašanj ali smo takega srečanja vredni ali ne - odločilno je odpuščanje, dobrota in
ljubezen vstalega Kristusa in Njegov dar miru ter
novega življenja.
Morda tudi mi vstalega Kristusa ne spoznamo tako,
kakor ga niso spoznali ne Marija Magdalena ne učenca na poti v Emavs. Odločilno pa je, da vstali Kristus
po imenu pokliče tudi nas, nas osebno nagovori, nam
da notranjega miru in veselja.
Da bi se to zgodilo čim več vernim kristjanom in
tistim, ki iščejo resnico in hrepenijo po sreči, to je
župnikova velikonočna želja in voščilo. Naj bi si iz
srca iskreno ponavljali »Gospod je res vstal« ali
kakor glasi staro vzhodno krščansko voščilo »Hristos
voskrese! Vaistinu voskrese!«

KRISTUS JE VSTAL
Kristus je vstal:
hudi duhovi so padli.
Kristus je vstal:
božji angeli se veselijo.
Kristus je vstal:
grobovi umrlih so prazni.
Kristus je res vstal od mrtvih,
prvi izmed njih, ki so zaspali.
Njemu moč
in slava na veke!
Hipolit

Blagoslovljene in radostne
velikonočne praznike Vam iz srca želi,
Stanislav Cikanek,
župnik za Slovence v Veliki Britaniji
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
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