V tednu od 06. do 10. marca je reden verouk.

V ponedeljek, 26. februarja, se je v Rimu začel obisk
slovenskih škofov, t. i. Ad limina Apostolorum.
»Obisk Ad limina Apostolorum” je dolžnost, ki je
naložena škofom osebno in izhaja iz stare navade,
ki jo je v današnji obliki z odlokom določil papež
Pij X. (31. decembra 1909), » je povedal p. Strehovec. »Dolžnost vključuje obvezo škofov obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter se predstaviti rimskemu papežu, kar je izraz spoštovanja
in škofovskega bratstva, dokaz vdanosti in
pokorščine, ter hvaležnost apostolskemu sedežu za
pomoč pri vodenju krajevne Cerkve.«
Predstavil je tudi dosedanje obiske škofov Slovenske
škofovske konference. Slovenski škofje so opravili
obisk Ad limina leta 1992 in 2001 pri papežu Janezu
Pavlu II. ter leta 2008, pri papežu Benediktu XVI.
»Leta 2001 je papež Janez Pavel II. na srečanju s škofi
poudaril optimizem in veselje nad gorečnostjo oznanjevalcev evangelija na Slovenskem, hkrati pa jih spodbudil k prizadevanju vsakdanjih dolžnosti, ki jih narekuje evangelij. Papež je povabil škofe, da se stalno
ozirajo na smernice, ki so se izoblikovale med slovensko sinodo. Za zgled jim je priporočil škofe Slomška,
Barago in Vovka.«
Papež Benedik XVI. pa je leta 2008 v svojem nagovoru poudaril vlogo Katoliške cerkve v Sloveniji
pri vključevanju države v demokratične procese evro-atlantske integracije in posvaril slovenske vernike
pred sekularizacijo zahodnega kova, ki je drugačna
in najbrž zahrbtnejša od marksistične. »Papež Benedikt XVI. je opozoril škofe, da ta sekularizacija kaže
znake, ki nas ne morejo pustiti brezbrižne: nenasitno
hlastanje za materialnimi dobrinami, na upadanje rodnosti pa tudi na upadanje verske prakse z vidnim
upadom duhovniških in redovniških poklicev.«

3. POSTNA NEDELJA, 4.3.

7.00: živi in + farani
9.00: + Rafko SIMONČIČ, 17. obl., in za zdravje v družini
+ Helena, Martin, Vinko in Marjana RAZBORŠEK in Tilen
10.30: + Darja SEME, 4. obl., Franc, Frančiška SEME
+ Rozalija KOLAR, osm.

MARTINOVA LILIJA

PONEDELJEK, 5.3., sv. Hadrijan, mučenec

7.30: + Anika VODIŠEK
+ Neža, Leopold VERDEV
+ Janez HABE
TOREK, 6.3., sv. Fridolin, opat
18.00: + Pavel ŠKORJA, obl.
+ Karolina BELEJ, obl. Martin in Ciril
+ Vinko in Jože ŽELEZNIK
4. kateheza
SREDA, 7.3., sv. Perpetua in Felicita, mučenki
7.30: + Emil BEZGOVŠEK, 30. dan
+ Lojze KAPELARI
ČETRTEK, 8.3., sv. Janez od Boga, red. ustanovit.
18.00: + Martin, Rozalija SLAPŠAK
+ Frančiška KRAŠOVEC in vsi rajni
+ Franjo LOZER, 8. dan
srečanje Alfa - 9
PETEK, 9.3., + sv. Frančiška Rimska, redovnica
7.30: + Ana HRASTNIK
+ Ljudmila JURKOŠEK, osm
18.00: + vsi iz družin FRECE, JUVAN
+ družine ČIBEJ, BAVERHEIM, GREŠAK, MALEŠ
+ Franc KOZMUS, osm.
SOBOTA, 10.3., sv. Simplicij, papež
18.00: + družina VOGA, starši, brat in sestra
+ Ludvik PESJAK, 3. obl., sorodniki iz družin
PESJAK in ZUPANC
4. POSTNA NEDELJA, 11.3.
7.00: živi in + farani
9.00: + Vladimir KIKER, 3. obl.
+ Marija KRAŠOVC, 30. dan
10.30: + Alojzija FLANDER, 20 obl. in Franc
+ Antonija KOČAR, 30. dan
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“Gorečnost za tvojo hišo me
použiva” (Jn 2, 17)

Kaj se je dogajalo z Jezusovo suknjo?
Nekatere stvari vemo iz Svetega pisma. Evangelisti
o tem poročajo. Matej pravi: »Ko pa so ga pribili na
križ, so si z žrebom razdelili njegova oblačila« (27,35).
– Marko poroča: »Nato so ga križali ter si razdelili
njegova oblačila, tako da so zanja žrebali, kaj naj bi
kdo vzel.« (15,24). – Četrti evangelist, sv. Janez, »ki
je videl in je njegovo pričevanje resnično«, ki je bil torej osebna priča dogodkov na Kalvariji, pa pripoveduje
še natančneje: »Ko so vojaki Jezusa na križ pribili, so
vzeli njegova oblačila in napravili štiri dele, za vsakega
vojaka en del, in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od
vrha scela tkana. Govorili so torej med seboj: ‘Nikar je
ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigava bodi’, da se
je spolnilo pismo, ki pravi: ‘Razdelili so si moja oblačila
in za mojo suknjo so žrebali’. In vojaki so to storili«
(19,23-24).
Vse kaže, da so Kristusa Križali štirje vojščaki; tem je po
rimski navadi pripadala tudi obsojenčeva obleka. Morda
so si z žrebom – s kocko, s katero so si pod križem po
rimski navadi krajšali čas – razdelili še druga Jezusova
oblačila: plašč, pas in sandale. S temi kosi najbrž ni bilo
težav in tudi plašč, ki je bil sešit iz več delov, so najbrž
razparali in si ga razdelili. Teže pa je bilo s suknjo (haljo, tuniko), ki je segala od vratu do gležnjev in je bila
brez šiva, scela tkana. Če bi jo razrezali, bi razdeljena ne
imela več vrednosti – torej so zanjo vrgli kocke.
Skozi zgodovino so se mnogi spraševali kaj je dobitnik s
suknjo napravil? Ali se je pozneje zgubila ali se je ohranila? Po legendi naj bi bila stkala Jezusu suknjo njegova
mati Marija in nekateri bi radi vedeli, da si jo je tudi ona
izprosila od vojščakov. Ni pa izključeno, da so Jezusovi prijatelji, recimo Nikodem ali Arimatejec, Jezusova
oblačila in posebej suknjo odkupili kot drag spomin na
mrtvega Učenika. Se je mar suknja ohranila mimo vseh
preganjanj prav do dni svobode krščanstva, ko naj bi
se znašla v lateranski cerkvi v Rimu po posredovanju
sv. Helene, matere cesarja Konstantina. Iz Rima naj bi
suknja prešla še pred 10. stoletjem v Trier v Nemčiji, kajti sama sv. Helena naj bi jo bila podarila tamkajšnjemu
škofu Agritiju (umrl 335). Po drugi verziji je dobil sveto
suknjo iz Bizanca cesar Karel Veliki in jo podaril stol-

nici v Trieru. Vendar so v zgodnjem srednjem veku sicer
vedeli, da hrani Trier neka Jezusova oblačila, a šele ko
so leta 1050 odprli po daljšem času omaro, kjer so bila
shranjena, se je pokazalo, da gre za suknjo. Od 12. stoletja dalje se ta relikvija vedno pogosteje omenja. Leta 1196
je posvetil nadškof Johannes z veliko slovesnostjo glavni
oltar sv. Petra in položil vanj suknjo, hkrati pa določil,
da pred oltarjem noč in dan gori sedem svetilk. Poslej
se suknje niso dotaknili vse do leta 1512, ko je prišel cesar Maksimilijan I. na državni zbor v Trier in nagovoril
škofa Richarda, da je 14. aprila odprl oltar; ob suknji so
našli napis: »To je brezšivna sveta suknja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa« in zraven še več drugih relikvij. Nato je bila suknja še večkrat izpostavljena
češčenju in, ko so napravili nov baročni oltar, so ob njem
speljali na obeh straneh posebne stopnice, ki drže do srebrne omare z relikvijo.
Trierska suknja je sestavljena iz kosov nevzorčastega
rjavkastega blaga; spočetka so ti spadali skupaj, tako
da je suknja v celoti merila po dolžini 1,57 m; šiva na
njej ni opaziti. Da bi ostanke zavarovali in utrdili, so jih
proti letu 600 prekrili spredaj z bizantinsko purpurno
vzorčasto svilo, na zadnji strani pa z bisovo tkanino; med
to pokrivalo in suknjo pa so potisnili še kose močne kepraste svile.
Po starosti gre za častitljivo ostalino, a če imamo v njej
res ostanek Gospodovega oblačila, bo težko dokazati,
čeprav govori zanj starodavno izročilo. Vsekakor je
vsaka izpostavitev te relikvije privabila velike množice
vernikov; tako jo je leta 1933 prihitelo počastit več kot
dva milijona ljudi. Ker pa to češčenje ne velja ostankom
blaga, marveč Kristusu, je vprašanje njihove pristnosti le
postranskega pomena in ne zadeva verske resnice.

Oltar Gospodovega trpljenja

Ko vstopimo v Marijagraško svetišče ne moremo mimo
pogleda na stranski oltar z znamenji Gospodovega
trpljenja. Ne kiti se s kakšnimi relikvijami, a vseeno je
mojsterska upodobitev vsebine, ki je povezana z nočjo
velikega četrtka in križevimn potom velikega petka. Že
površno opazovanje nam predstavi k sramotilnemu stebru zvezanega in zasmehovanega Jezusa, na glavi s trnjevo krono. Ob strani je v niši upodobljen kelih, s katerim

je angel Jezusa krepčal. V desnem delu oltarja je postavljena lestev, ki so jo uporbljali vojaki pri križanju in
Nikodem pri snemanju mrtvega Jezusa s križa. Na vrhu
lestve, se košati petelin. Suknja pa je obešena na lestvi.
Meč in na njem uho, ki ga je odsekal Peter služabniku
je nad lestvijio. Svetilka, s katero so svetili iščoč Jezusa v vrtu Getsemani, je v višini Jezusove suknje. Na
držalu sulice so še trstika, kladivo, klešče in mošnjiček
Judeževih srebrnikov. Na križu so žeblji, Veronkinin
prt, na katerem je odtisnjen krvaveči Učiteljev obraz,
napis INRI, vrv, roka, ki spominja na služabnikov
udarec Jezusa po obrazu in bič, spleten z jermeni ter drobnimi žebljički na koncu jermenov. Posebej so poudarjane
kocke, povezane z žrebanejm za Jezusovo suknjo in goba
na sulici, s katero je vojak ponudil Jezusu opojne pijače,
pomešane s kisom. Upodobljene stvari človeka vabijo k
molitvi in branju Gospodovega trpljenja.

