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Čas res hitro mineva in že smo tik pred največjim krščanskim praznikom – Veliko nočjo.  Ravno pravi 
čas, da za trenutek pozabite na vsakdanja opravila in si vzamete trenutek zase – da prelistate glasilo in 
se vsaj za nekaj časa prepustite razmišljanju ob prihajajočem prazniku Jezusovega vstajenja. Kdor se 
je sam znašel v navidezno brezizhodnem položaju  ali se je srečal z nekom, ki je morda brez upanja v 
ozdravljenje čakal na dopolnitev življenja v bolnišnici, je poznal koga, ki je v  prometni nesreči izgubil 
ljubljeno osebo, se je zagotovo vprašal, čemu trpljenje.  Tega odgovora verjetno ne pozna nihče; tudi 
Jezus ni razložil trpljenja – sprejel ga je in nam s tem podaril zagotovilo, da ima trpljenje v njem 
smisel, da smemo upati na vstajenje, da se bo Duh vstalega razkril vsem, ki smo ga pripravljeni sprejeti.  
Prav zato je Velika noč radosten praznik, saj nam križ, trpljenje in smrt kažeta smisel, upanje in pot… 
Naj vsakdo izmed vas začuti Vstajenje v svojem srcu, naj vas radost ob Vstalem spremlja skozi vse 
leto; naj vam Bog povrne vse dobro, naj vam daje moč v preizkušnjah  
Helena 

GLASILO SKUPINE SRCE 
Leto 1   april 2004     št.3 
 

..."Jaz sem Prvi in Zadnji in Živi.  
            Bil sem mrtev, a  glej,  
          živim na veke vekov  
   in imam ključe smrti in podzemlja"  
                                                   Rz 1,18 

Uvod 

Bodi Simon iz Cirene 
Gospod, 

Danes sem razumel, da na svojem križevem potu 
ne morem čakati samo na Cirenejca, 
ki je v službi. Tudi jaz moram postati 

nekomu Cirenejec in stopiti iz mreže svojih težav. 
Tudi če je moj križ še tako težak, 

moram opaziti nekoga, ki je meni podoben 
in ne zmore več. 

Ko si naložim težo drugih križev, 
opazim, da je moj postal lažji. 

To je čudež, ki je nastal z izmenjavo križev. 
Ko mi plahni upanje, 

moram prebuditi upanje v nekom drugem. 
Ko moj plamenček ugaša, 

moram priskočiti na pomoč in pomagati, 
da drugemu ne ugasne 

Alessandro Pronzato 

Vsebina 
• Uvod 
• Tema zadnjega srečanja: VELIKONOČNO 

TRIDNEVJE 
• Utrinek: zgodba za dušo  
• Odmevi: Velikonočna delavnica in 

izdelovanje butaric 
• Koledar prireditev v skupini Srce 
• Koledar prireditev  v duhovnem središču sv. 

Jožefa 
• Duhovne vaje 
• Oglasi 
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Na zadnjem srečanju skupine nam je p. Vili pripravil zgibanko z opisom Velikonočnega tridnevja, ki je 
služila kot osnova za pogovor. Ker se srečanja vsi niste udeležili ali ste morda zgibanko medtem že 
založili, je pred vami skrajšan opis, ki vam bo morda v pomoč pri udeleževanju obredov tridnevja: 
 Vsako leto v velikonočnem tridnevju podoživimo dogajanje v Jeruzalemu in na Kalvariji leta 33. 
Posamezni dnevi velikonočnega tridnevja nas v cerkvi popeljejo na kraj dogodkov trpljenja in odrešenja. 
VELIKI ČETRTEK: Dopoldne škofje v stolnicah posvetijo sveta olja: krstno, bolniško olje in sveto 
krizmo. Ob škofih se zbere velika večina duhovnikov, saj je veliki četrtek dan, ko je Kristus postavil 
zakrament mašniškega posvečenja. 

Jezusovo zadnjo večerjo, umivanje nog apostolom, postavitev svete maše in ugrabitve podoživimo na 
veliki četrtek pri večerni sveti maši. Pri Slavi utihnejo zvonovi. Po obhajilu duhovnik prenese Sveto 
Rešnje Telo na stranski oltar v ječo, kar predstavlja Jezusovo bivanje v ječi v noči od velikega četrtka 
na veliki petek. Kot je Jezus povabil apostole, da bi skupaj z Njim molili na Oljski gori, tako smo vsi 
povabljeni, da primerno dolgo v noč molimo ob ječi. Ne pustimo Jezusa samega! 

VELIKI PETEK: Obredi velikega petka imajo tri dele: BOGOSLUŽJE BOŽJE BESEDE, RAZKRIVANJE 
IN ČEŠČENJE KRIŽA IN SVETO OBHAJILO. Prošnji, dvema beriloma in psalmu sledi branje poročila 
o Jezusovem trpljenju. Sledi slovesno razkrivanje križa. Vidna podoba križa naše misli laže usmeri h 
Kristusu, ki je kot človek strahotno trpel na križu, sedaj pa je naš Spremljevalec in Dobrotnik v 
življenju. Poljub ne velja podobi, ampak živemu Kristusu. Po obhajilu duhovnik zopet Sveto Rešnje Telo 
prenese v BOŽJI GROB, torej na kraj, ki v teh dneh ponazarja Jezusov grob. Monštranca je pokrita s 
tančico, kot je bilo Jezusovo telo zavito v povoje in položeno v skalnat grob. Sledi molitev ob božjem 
grobu. To je dan hvaležnosti, dan žalosti, dan premišljevanja o trpečem Jezusu. Dan kesanja, dan posta. 
Svoje premagovanje in post v duhu pridružimo Jezusovemu zadostilnemu trpljenju. 

VELIKA SOBOTA: Jezus je na veliko soboto mrtev ležal v grobu. Ta dan se vrstijo blagoslovi: ognja, 
vode, jedil, velikonočne sveče. Zjutraj je BLAGOSLOV OGNJA. Da bi nam bila ta dobrina vedno le v 
korist, ogenj blagoslovimo in prosimo, da bi bili vsi domovi in ljudje obvarovani vseh nesreč, kakršne 
povzroči ogenj. BLAGOSLOV JEDIL nas spominja na obhajanje pashe, torej na uživanje velikonočnega 
jagnjeta pri Izraelcih. BLAGOSLOVLJENA VODA, če jo pobožno uporabimo, slabi vpliv hudobnega 
duha. Z njo se pokrižamo, pokropimo stanovanje in dobrine. Blagoslovljeno vodo uporabljamo vedno z 
velikim zaupanjem in spoštovanjem. 

Vrhunec obhajanja velike sobote je večerno bogoslužje ali vigilija. Ima štiri dele: slavje luči, besedno 
bogoslužje, krstno bogoslužje in evharistično bogoslužje. 

Pred cerkvijo duhovnik ponovno blagoslovi ogenj. Z njim je nato prižgana velikonočna sveča, ki 
simbolizira Jezusa. Ko sveča gori, sveti in daje toploto, sama sebe použiva, izničuje. BOŽJA BESEDA 
ima na veliko soboto poseben pomen. Popelje nas od prvega padca ljudi preko Božjega prizadevanja za 
našo rešitev iz duhovnega stanja, pa vse do Jezusovega vstajenja od mrtvih in do slovesne aleluje, ko 
dušo prevzame velikonočno veselje. 

S KRSTNIM BOGOSLUŽJEM podoživimo veličino in pomembnost svojega krsta. Pri krstu je duša 
očiščena greha in posvečena z Božjo milostjo.  

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE že preveva velikonočno veselje. Vse je naravnano k vstalemu Jezusu. 
Na zunaj doživimo to v velikonočni procesiji, ki je ena sama hvalnica hvaležnih src, da imamo takega in 
tako velikega Odrešenika. 

VSAK HVALEŽNI KRISTJAN SE BO VSE TRI VEČERE VELIKONOČNEGA TRIDNEVJA UDELEŽIL 
BOGOSLUŽJA V CERKVI. 

Velikonočno tridnevje 
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Nekoč so Jezusovi učenci želeli izvedeti, kako naj živijo na podoben način kot on, da bodo prišli do 
odrešenja, nebes; rekel jim je, naj mu sledijo. Odšli so do mesta, na katerem se je nahajalo precej 
križev. Enega izmed njih, največjega in najtežjega, je na svoje rame vzel Jezus, učencem pa rekel, naj 
ga posnemajo. In res, za vsakega izmed njih je bil tam križ z njegovim imenom. Vsak si je naložil 
svojega in sledil Jezusu. Hodili so in hodili, po kakšni uri pa so se končno ustavili. Takrat je Andraž, 
eden izmed učencev, Jezusa vprašal: »Učitelj, zakaj moramo nositi tako velik križ. Ali ne bi bilo vseeno, 
če malo odrežemo – lažje bomo nosili?« Jezus mu je odgovoril: »Stori, kakor želiš.« Andraž je vzel 
žago in svoj križ skrajšal za nekaj centimetrov. Nato so spet vsi vzeli križe na svoje rame in hodili 
dalje. Ko so se po kakšni uri ponovno ustavili, je Andraž spet vprašal Jezusa: »Učitelj, v čem je smisel, 
da nosimo tako velike križe? Kaj ne bi bilo lažje, če bi jih malo skrajšali?« Jezus pa mu je spet 
odgovoril: »Stori, kakor želiš.« Andraž je svoj križ spet skrajšal za nekaj centimetrov. Vsi so si 
ponovno naložili križe in nadaljevali pot. Kmalu so prišli do prepada, za katerim pa se je pot, po kateri so 
hodili, nadaljevala. Vsi so svoje križe postavili na tla čez prepad in ga prečkali, na drugi strani pa križ 
pobrali in nadaljevali pot. Vsi – razen Andraža… 
 
 
 

 
 
Na povabilo sester Notredamk sta Vilma in Pavla organizirali velikonočne delavnice za otroke 

članov skupine Srce. 3. aprila se nas je tako nekaj zbralo pri njih v Šišenski ulici. Sestre so nabrale 
prelep bršljan in pušpan ter oljčne vejice, resje, palice ter ostale pripomočke za izdelavo pa smo 
prispevali sami. Na delavnici so se poleg butaric izdelovale tudi velikonočne voščilnice, s katerimi so 
imeli veliko veselja otroci. Zanimivo je bilo, da smo butarice izdelovali vsak po svoje, saj se po načinu 
izdelave in sestavi materialov očitno razlikujejo iz kraja v kraj. 
             Butare, izdelane pri nas doma, so sestavljene iz 7 vrst lesa – toliko je namreč svetih 
zakramentov. Šop ravnih, enoletnih leskovih palic nam služi za ročaj ali držalo. Iz palice dobrovetrovke 
naderemo lepih viter, s katerimi jih lično zvežemo. Na koncu palic pričvrstimo brinovo vejico. Brinje po 
naših gozdovih izginja, se suši in ga je težko najti. Plesti začnemo od zgoraj navzdol. Najprej obesimo 
živobarvno resje, nato izmenično pušpan in bršljan. Vse skupaj tudi neopazno zvežemo s prožno vrbovo 
šibo. Na sredini pripnemo zrelo rdeče jabolko, po želji še pomarančo in butara je nared. Za izdelavo 
lepih butar, vključno z zbiranjem gradiv, ponavadi porabimo kar celo soboto. Zgodilo se je tudi, da smo 
jih zaradi celodnevne odsotnosti staršev izdelali kar ponoči ob polni luni. 
 Do nedavnega je veljalo, da mora biti butara čim večja. To tradicijo s svojo vaško velikanko 
ponosno nadaljujejo fantje iz sosednje vasi. Večja je butara, več dobimo žegnanega lesa, ko je butara 
požegnana. V različnih delih naše dežele so imeli nekdaj v zvezi z ženganjem različne šege. 
 Žegnan les je varoval hišo red ognjem in strelo; zataknjen med veje sadnega drevja je 
prispeval k rodvitnosti,; zmešan med krmo je pripomogel, da je živina dobro uspevala, ležeč v prvi 
pomladni brazdi pod plugom je priklical dobro letino; položen v čebelnjak je pripomogel k pridnosti 
čebel; dim žegnanega lesa je pregnal nevihto; križ, narejen z žegnanim lesom je utišal žabji zbor v vaški 
mlaki; kot okras vodnjaka v novem letu je pomagal, da je bila voda vedno čista. 
 Žegnan les uporabljamo za božič kot kadilo po svojih domovih. Butare, položene na jablano 
pred hišo, križci, zataknjeni kot okras stropa v hiši in položeni po brazdah, nam govorijo, da je tradicija 
cvetnonedeljskega  žegnanega lesa še močna in živa.  

 
  
 
 

Utrinek: Zgodba za dušo 

Odmevi: Velikonočna delavnica za otroke in izdelovanje cvetnonedeljskih butaric 
Prispevek: Marko Cerar 
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� Naslednja srečanja skupine SRCE v tem koledarskem obdobju bodo v ponedeljek, 29. 

Aprila, 24. Maja  in 28. Junja 2004 (glede zadnjega srečanja se bomo še dogovorili 
glede na vaše želje in prisotnost v tem času) 

� V soboto, 15. maja ste vabljeni na planinski izlet na Golico. Pot ni  zahtevna in je 
primerna tudi za otroke, v tem času pa je zaradi številnih narcis izlet izjemno prijeten. 
Dobimo se ob 7h v Kranju na avtobusni postaji oz. ob 8h na Jesenicah pri odcepu za pot 
na Golico. Z avtomobili se lahko pripeljemo do doma pod Golico, sledi dobra ura hoje. V 
primeru slabega vremena bo izlet preložen za teden dni. Zaradi organizacije prevoza se  
zainteresirani  prijavite Heleni Reščič (031 771 885) ali na naslov: 
helena.rescic@volja.net 

� V soboto, 26. junija bo slovesen zaključek »leta« s sveto mašo na Sv. Primožu pri 
Kamniku. Točna ura odhoda iz Ljubljane oz. Kamnika bo še sporočena. Lepo bi bilo, 
da bi si rezervirali ta termin in se zaključka udeležili v čim večjem številu. 

 
 
 
 

• Molitveni ples:  21.april, 5., 12. maj 2004 ob 20.00 
Meditativni ali molitveni ples pomeni moliti s celim telesom. To je ples v krogu, ki združuje preproste 
elemente gibanja, ki pa skupaj z glasbo in spremljajočo Božjo besedo ustvari bogato duhovno vsebino.  
Vodi Mirjam Longar. 

• Osebni dnevnik: vodi: mag. Silvo Šinkovec 
 Izvedba: Ljubljana, Zrinjskega 9 (1. del od 28.-30.5 2004; 2.del pa od 4.-6.6. 2004 (petek od 

18h-21h, sobota od 9h-18h, nedelja od 9h-13h. Prijave zbira do 28.04. 2004 Polona Knific (tel.: 031 658 
867 ali 01 256 40 29 oz po elektronski pošti: polona.knific@guest.arnes.si). Kotizacija: 9000 SIT 

 
 
 
 
� Duhovne vaje za razporočene bodo od 23. aprila ob 18h – 25. aprila po 

kosilu.  Vodil jih bo p. Viljem Lovše, organizirano bo otroško varstvo. S 
sabo prinesite rjuhe. Prijave zbira: Helena Reščič (tel.:031-771885) (pošta: 
helena.rescic@volja.net ) 

Ker je še veliko prostih mest, povejte za možnost udeležbe tudi prijateljem ali znancem, ki 
bi jih morda to zanimalo 
 
 
 
Rubrika oglasi  nastaja glede na vaše potrebe. Kdorkoli potrebuje pomoč (npr. občasno pomoč 
pri varovanju otrok, pomoč pri učenju ali ima kaj, kar bi lahko podaril oz. s čim bi lahko 
pomagal,  je povabljen k sodelovanju. »Oglase« oddajte po el. pošti: helena.rescic@volja.net, 
tel: 031 771-885 ali po pošti: Helena Reščič, Ljubljanska 21e, 1241 Kamnik (tudi za ostale 
informacije). Če želite ostati anonimni, bo vaša želja upoštevana.  

Koledar prireditev v skupini SRCE 

Iz koledarja prireditev Duhovnega središča sv. Jožefa 
 

Duhovne vaje 

Oglasi 


