V katoliški Cerkvi obhajamo leto vere. Papež Benedikt XVI. je to leto
slovesno odprl v četrtek, 11. oktobra in bo trajalo vse do konca novembra
prihodnje leto, ko se bo zaključilo na praznik Kristusa Kralja.
Dve stvari sta, ki to leto še
posebej zaznamujeta. Najprej je to
50-letnica pričetka II. vatikanskega
koncila. Druga stvar pa je 20-letnica
izida Katekizma katoliške Cerkve.
Papež Benedikt XVI. vidi potrebo
po obhajanju tega leta, ker mi vsi
potrebujemo poglobitev svoje vere
in novo evangelizacijo. To je zelo
pomembno, saj se prav po tem
odkriva, ohranja, živi in širi naprej
veselo novico o odrešenju, ki nam
jo je prinesel Jezus Kristus.
Ob tej priložnosti je papež pripravil dokument Porta Fidei – Vrata vere.
Za izhodišče svojega razmišljanja je sveti oče vzel dogodek, ko so sta se
apostola Pavel in Barbnaba vrnila iz svojega misijonskega potovanje v
Antiohijo. Tam sta zbrala vso Cerkev in ji poročala, kaj vse je Bog storil po
njiju in kako je poganom odprl vrata vere.
Za nas kristjane je to zelo pomembno, saj se moramo vedno zavedati,
da je vera dar. To je Božji dar nam. Ne moremo je kupiti. Ne moremo je najeti.
Ne moremo si je izposoditi. Niti je ne moremo kje ukrasti. Lahko jo samo

sprejmemo. Seveda jo lahko tudi zavrnemo, ali je ne sprejmemo v celoti, ali pa
jo nekako sprejmemo, vendar je ne uresničujemo v svojem življenju. Toda,
kljub temu vera ostaja dar. Bog odpira vrata veri in na nas je, da ta dar
sprejmemo ali tudi ne.

V NAŠI ŽUPNIJI SE BOMO OBHAJANJU LETA VERA
PRIDRUŽILI NA VEČ NAČINOV.
Lepo ste vabljeni, da se poleg nedeljskih sv. maš, udeležite kdaj tudi
sv. maše ob delavnikih. Vsak dan sta dve sveti maši, zjutraj ob pol 7. in zvečer
ob 18. Vsak torek ste dopoldne med 10. do 11. uro vabljeni k skupni molitvi
pred Najsvetejšim. Ravno tako ob četrtkih, ko po večerni maši molimo za
nove duhovne poklice. Prisrčno vabljeni, da se vključite v dejavno sodelovanje
pri bogoslužju kot pevci v katerem od naših pevskih zborov, kot bralci,
ministranti, sodelavci v liturgičnem krožku, kot krasilci, ko je za to na vrsti
vaša skupina… Otroci do 5. razreda lepo vabljeni, da se udeležujete srečanj
skupine ''jagenjčki'' pri nedeljski 10. sv. maši. Mladi pridružite se animatorjem
in drugim dejavnostim za mlade v župniji.
Še naprej, vendar še bolj poglobljeno, se bomo pripravljali na
misijon, ki ga bomo skupaj s sosednjimi župnijami obhajali prihodnjo jesen.
Enkrat mesečno bomo pripravili večere ob prebiranju Katekizma katoliške
Cerkve ter pogovoru ob posameznih členih. Pripravljena je skupina, ki
proučuje slovenski pastoralni načrt in bo po njem pripravila nekaj novih
poudarkov za delovanje naše župnije. Vzemimo si čas za prebiranje Svetega
pisma. Upam, da bo počasi zaživela tudi biblična skupina. Naj nam ne bo
škoda časa za več in bolj poglobljeno osebno in družinsko molitev. V
adventnem, božičnem in postnem času izkoristimo možnost poglabljanja v
osrednje skrivnosti naše vere. Z mladimi bomo ob novem letu poromali v
Rim in Asissi. Pripravili bomo tudi nekaj romanj za odrasle. Najprej bomo
pripravili krajše adventno romanje. V postu bomo peš poromali na Zaplaz. V
maju, če bo dovolj zanimanja, v Rim in v juniju na sv. Višarje. V župniji bomo
pripravili več dogodkov, ki naj bi nas bolj povezali in utrdili v veri.

Vzemimo si čas za prejemanje zakramentov, zlasti sv. spovedi in sv.
obhajila. Za ostarele in bolne bomo skušali organizirati pogostejše
prejemanje sv. obhajila na domovih.
Lahko se nam pridružite tudi pri skupni molitvi Cerkve. Vabljeni k
skupnim samostanskim molitvam, zlasti večernicam, ki so vsak dan ob 17.30 v
bazilki.

V LETU VERE TUDI DO POPOLNIH ODPUSTKOV
Leto vere, ki smo ga začeli v
četrtek, naj bi vernike spodbujalo k
spoznavanju in poglobitvi njihove vere.
Obenem pa vernikom ponuja duhovno
pomoč pri njihovi rasti v odnosu do
Kristusa. Zato so na praznik Povišanja
svetega Križa izdali dekret, v katerem piše,
da bo v času leta vere, to je od 11. oktobra
2012 do 24. novembra 2013, vernikom
ponujena možnost popolnega odpustka.
V dekretu je zapisano, da je popoln
odpustek možno prejeti resnično skesanemu verniku pod tremi običajnimi
pogoji: zakramentalna spoved, prejem svetega obhajila in molitev po namenu
sv. očeta. Spomnimo, da je popoln odpustek odpuščanje časne kazni pred
Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Kristjan ga lahko prejme
zase, daruje pa ga lahko tudi za druge, tako žive kot za mrtve. Popoln odpustek
lahko pridobi ob naslednjih priložnostih: ko poroma k papeškim bazilikam, v
katakombe, katedrale, stolnice, manjše bazilike ali druge svete kraje. Obisk naj
sklene z molitvijo Očenaša, izpovedjo apostolske vere in z molitvijo k blaženi
Devici Mariji.
Popoln odpustek je možno pridobiti tudi ob obhajanju slovesnih
praznikov, kot so Gospodovi prazniki, prazniki Device Marije in apostolov ter
praznikov zavetnikov cerkva. Ob priložnosti leta vere pa ga je možno pridobiti

še ob dveh priložnostih. Prva je ob obisku cerkve, v kateri je vernik bil krščen.
Tam naj kristjan obnovi svoje krstne obljube. Druga možnost pa je ob
poslušanju vsaj treh nagovorov o odlokih drugega vatikanskega koncila ali
členih vere iz Katekizma katoliške Cerkve.
Verniki, ki jih ovirata starost ali kakšna resna bolezen, lahko prav tako
prejmejo popoln odpustek, če ti niso navezani na kakršen koli greh in imajo
namen, da čim prej izpolnijo tri običajne pogoje (spoved, obhajilo, molitev po
namenu svetega očeta). Ti se lahko na poseben način duhovno pridružijo
jubilejnim slovesnostim ali romanjem s tem, da usmiljenemu Bogu darujejo
svoje molitve in trpljenje.
Ne bojmo se poglobiti svoje vere. Bodimo podobni apostolu Petru,
ki v svojem pismu pravi: »Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če
vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas.«
Želim Vam blagoslovljeno leto vere. Pridružite se nam, pri obhajanju tega
leta milosti.

»Vrata vere, ki vodijo v življenje v sožitju z Bogom in omogočajo vstop v
njegovo Cerkev, so nam vedno odprta. Čez njihov prag lahko stopimo, ko nam je
oznanjena Božja beseda, srce pa se prepusti oblikovati preobražajoči milosti. Stopiti
skozi ta vrata pomeni stopiti na pot, ki pelje skozi vse življenje.
Naj to leto vere okrepi odnos s Kristusom Gospodom, kajti samo v Njem sta
gotovost za pogled v prihodnost ter zagotovilo pristne in trajne ljubezni. Besede
apostola Petra dokončno osvetljujejo vero: »Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj
nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah, da bo preizkušenost vaše vere veljala več
kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša, vam v hvalo, slavo in čast, ko se
bo razodel Jezus Kristus. Njega ljubite, čeprav ga niste videli. Verujete vanj, čeprav
ga zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju, ko dosegate
namen svoje vere, namreč odrešitev duš«
papež Benedikt XVI.

