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5. postna (tiha) nedelja, 29. marec 2020
Dragi adelaidski rojaki in prijatelji!
To pismo Vam pišem v okoliščinah, ki so za nas vse nenavadne, nove in se vedno
spreminjajo. Ker so pred nami spominski dnevi Kristusovega trpljenja, veliki teden, in
praznovanje Kristusove velikonočne skrivnost, si še toliko težje predstavljamo, kakšno bo to
naše praznovanje.
V Oznanilih in tudi v zadnjih Mislih smo objavljali urnike bogoslužja v naših cerkvah –
malo tudi v upanju, da se bo situacija do takrat že umirila in da se bomo morda le lahko spet
zbirali k skupnim bogoslužjem. Vse bolj pa postaja jasno, da se to ne bo zgodilo in da bomo še
naprej duhovniki maševali v zaprtih in praznih cerkvah, verniki pa boste brez maše in
zakramentov. A vedite, da četudi duhovniki mašujemo sami, mašujemo vseeno za Vas,
mašujemo za Vaše zdravje in v prošnjo, da bi vas obvaroval bolezni – na duhovni način smo
povezani z Vami in čutimo vašo bližino. Bog pa je lahko med nami in v nas prisoten tudi na
druge načine in morda nam sedanje stanje daje lepo priložnost, da ga odkrijemo in se te
njegove stalne navzočnosti tudi zavedamo. Maše in bogoslužja pa lahko spremljate po radiju
ali televiziji, mnoge cerkve oz. duhovniki, tako v Avstraliji kot v Sloveniji, pa prenašajo maše iz
svojih cerkva tudi po svetovnem spletu. Za veliko noč bom pripravil tudi velikonočno oddajo na
radiju 5EBI, ki bo na sporedu popoldne ob 2. uri, saj to lahko pošljem tja tudi po internetu –
seveda, če bo radio obratoval.
V duhu tistega našega pregovora, ki pravi »delajte tako, kot da boste večno živeli na tem
svetu in molite ter živite tako, kot da bi jutri umrli« vseeno ponovno objavljam spored
bogoslužja - če ne zaradi drugega pa vsaj zato, da boste lahko v duhu prisotni pri naših
bogoslužjih, ko boste vedeli, da Vaši duhovniki prav v tem času v cerkvi mašujemo oz. imamo
obrede, kot so na veliki petek popoldne ali velikonočna vigilija na veliko soboto zvečer (ker
bom v tem času verjetno v Melbournu, če se situacija ne izboljša, bo to pol ure pred
adelaidskim časom!). Objavljeni urnik bogoslužja je torej sledeč:
5. april: CVETNA NEDELJA: spomin Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. Blagoslov
zelenja bo ob 10. uri dopoldne pred cerkvijo oz. dvoranco, s procesijo bomo odšli v cerkev, pri
maši pa bomo prisluhnili pasijonu, poročilu o Jezusovem trpljenju in smrti, kot ga je zapisal
evangelist Luka. Po maši priložnost za spoved.
6. april: PONEDELJEK VELIKEGA TEDNA. Ob 6. uri zvečer bo v naši stolnici »KRIZMENA
MAŠA«, ko bo škof blagoslovil krstno in bolniško olje, ter posvetil krizmo. Pri maši duhovniki
obnovimo svoje duhovniške zaobljube.

9. april: VELIKI ČETRTEK: spomin Jezusove zadnje večerje; sveta maša bo ob 6. uri zvečer, po
maši pa Jezusa prenesemo »v ječo«. Sledi kratka molitvena ura za duhovne poklice. Ta dan
bomo prinesli nabiralnike postne akcije avstralske Karitas, Project Compassion.
10. april: VELIKI PETEK: spomin Jezusovega trpljenja in smrti; obredi Kristusovega trpljenja
bodo ob 3. uri popoldne, sledi molitev ob Božjem grobu. Nabirka in darovi ob Božjem grobu
bodo namenjeni kristjanom Svete dežele, varuhom krajem Kristusovega življenja in našega
odrešenja. Bodimo radodarni!
11. april: VELIKA SOBOTA. Ob 3. uri popoldne bo blagoslov velikonočnih jedil, Kristusovo
vstajenje pa pričnemo praznovati z velikonočno vigilijo, ki bo ob 6. uri zvečer (po vigiliji bo še
blagoslov velikonočnih jedil).
12. april: VELIKA NOČ KRISTUSOVEGA VSTAJENJA. Velikonočna vstajenjska procesija in
praznična sveta maša ob 10. uri dopoldne; ob 2. uri popoldne bo na etničnem radiju 5EBI
velikonočna radijska oddaja (FM 103,1 Mhz).
13. april: VELIKONOČNI PONEDELJEK. Sveta maša bo ob 10. uri dopoldne.
26. april: 3. VELIKONOČNA NEDELJA. Sveta maša bo ob 10. uri; spomnili se bomo tudi
avstralskega praznika anzac day.
1. maj: PRVI PETEK V MESECU, PRIČETEK ŠMARNIC, PRAZNIK SV. JOŽEFA DELAVCA. Sveta
maša s šmarnicami bo ob 10. uri dopoldne.
3. maj: 4. VELIKONOČNA NEDELJA. Sveta maša s šmarnično pobožnostjo bo ob 10. uri dop.
24. maj: 7. VELIKONOČNA NEDELJA, PRAZNIK MARIJE POMAGAJ, ZAVETNICE SLOVENIJE IN
AVSTRALIJE. Sveta maša s šmarnično pobožnostjo bo ob 10. uri dopoldne.
31. maj: BINKOŠTI, ZAKLJUČEK ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI. Sveta maša in zaključek šmarnic ob
10. uri dopoldne.
7. junij: PRAZNIK SVETE TROJICE, TELOVSKA PROCESIJA ob 10. uri dopoldne.
S tem pismom Vam, kot vsako leto, pošiljam tudi kuvertice za Vaše darove. Ker v tem
času v cerkvi nimamo drugih dohodkov, izdatki za elektriko, vodo, zavarovanje, … pa vseeno
ostajajo, se Vam še toliko bolj priporočam za Vaše darove, ki jih boste lahko oddali takrat, ko
se bomo spet pričeli zbirati, ali jih pošljite po pošti. Tudi »šparovčke« akcije »Project
Compassion« boste oddali takrat, ko se bomo spet zbrali v cerkvi.
Tisti, ki imate naročeno revijo Misli ste v teh dneh prejeli 2. letošnjo številko za marec in
april. V veliki meri je posvečena delu in slovesu p. Cirila Božiča in pastoralne sodelavke
misijonarke Marije Anžič, ki sta se še zadnji čas v začetku marca brez težav vrnila v Slovenijo.
Še vedno pa drži njuna obljuba, da nas obiščeta prvič, ko prideta v Avstralijo, zaenkrat pa se iz
Slovenije zahvaljujeta za vse pozdrave, dobre želje in tudi sama lepo pozdravljata.
Vodstvo verskega središča v Kew pa je prevzel p. Simon Peter Berlec, ki smo ga že
imeli priložnost srečati pri nas novembra 2018. Imenovan je bil tudi za so-kaplana našega
misijona in bo, ko se razmere uredijo, prišel tudi k nam. Dobrodošel!

DRAGI ROJAKI IN PRIJATELJI, NAJ VSTALI RAZSVETLI NAŠO NOTRANJOST Z ŽARKI
VSTAJENJA, VEČNEGA ŽIVLJENJA IN VEČNE SRČE! Blagoslovljeno veliko noč!
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