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Posredujem Vam tekst, ki sem ga imel za oddajo Radio Glas 
Kanadskih slovencev v Toronto (nekaj je tudi po angleško). Podal sem 
tudi informacije, ki so jih napisali na portalu SŠK. 

 

Dragi bratje in sestre iz župnije Brezmadežne in Marije Pomagaj ter 
rojaki iz Toronta in od drugod. 

Najprej vam vsem izražam duhovno bližino. Sedaj mislim na vse vas, 
posebej mislim na družine, starejše, na bolnike in na našo mladino, na 
vse zdravstvene delavce in vse, ki nam omogočajo, da nam nič 
posebej ne manjka – naj vas vse danes in vedno varuje in blagoslavlja 
vsemogočni Bog. Duhovniki iz Toronta vas nosimo v svojem srcu, v 
svojih molitvah in vas izročamo Bogu pri vsaki mašni daritvi. V teh 
preizkušnjah smo duhovno povezani z Vami in Vas vabimo – bodite 
tudi vi z nami! 

Kakor pravi ljubljanski nadškof in metropolit:  »V časih preizkušnje 
so se kalili svetniki. V najtežjih časih so dozoreli najbolj plemeniti 
ljudje. Naj to velja tudi za nas. Naj ta preizkušnja prečisti v nas vse 
negativno, vse grešno, da bomo skozi te tedne in mesece postali boljši 
ljudje, da bomo prišli ven.« 

Želim vam podati nekaj informaciji, morda tudi navodil. Vsekakor – 
pokličite župnijo, če potrebujete karkoli! Posredujemo vam lahko 
informacije in molitvene, informiramo vas lahko o pobožnostih za 
praznovanje nedelj in svetih dni pred nami. To lahko storite tudi prek 
pošte ali še bolje prek elektronske pošte na general@ourladyofmm. S 
pomočjo dobrih ljudi se sedaj vsi trudimo, da bi naša praznovanja 
pripravili tudi dvojezično, tako da bi jim lahko naši mladi sledili in da 
bo molitev po družinah živa. 

First, I would like to express my spiritual closeness with all of you.  
I think and pray for you all: especially  families, the elderly,  
patients, our youth, all the healthcare professionals and all who 
provide what we need to be protected and blessed by God 
Almighty today and always. The Toronto Slovenian priests carry 
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you in our hearts, prayers, and at every Mass. In these trials, we 
want to be spiritually connected to you, and we invite you to do 
the same. 

According to the archbishop of Ljubljana: “During trials, the 
saints germinated. During the most difficult times, the noblest of 
people matured. May this also apply to us. May this ordeal cleanse 
us of all the negative, all sinful things, and that through these 
weeks and months we will  come out  better and stronger faith 
filled people . " 

If you are in need of anything, call the parish. We can provide you 
with  information, prayers, and devotions you may need to 
celebrate the Sundays and holy days ahead. Of course, you can 
also do this by mail or better yet by email. With the help of good 
people, we are now working to prepare bilingual services so that 
our youth can follow and pray with their families. 

 

Nacionalne in lokalne medijske hiše ter številne župnije ponujajo 
prenos svetih maš v živo. Prav tako ponujajo prenos adoracije, 
češčenja Najsvetejšega zakramenta ter drugih molitev. Prenos je 
mogoče spremljati tudi iz naše župnije v Torontu, kjer smo že od 
vsega začetka te karantene želeli omogočiti našim vernikom dostop do 
sv. daritve. Temu je mogoče slediti na: 
www.facebook.com/ourladyofmm Verniki nas v živo, dejavno 
spremljajte vsaj pri nedeljskih svetih mašah prek medijev – vabim vas 
tudi k spremljanju obredov Velikega tedna.  

V času, ko ne moremo  k maši, je pomembno, da ne pozabimo 
krepiti odnosa z Bogom in z Jezusom – pa tudi ne pozabimo na 
našo skupnost!  

Verniki lahko nadomestite odsotnost od svetega bogoslužja z 
molitvijo, s postom, z dobrimi deli, s prebiranjem Božje besede, s 
spremljanjem svete maše po radiu, po televiziji oziroma po spletu ter s 
prejemom duhovnega obhajila. Gotovo to ni isto, kakor če bi bili 

http://www.facebook.com/ourladyofmm
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dejansko pri maši in bi prejeli Jezusa pod podobo kruha. A vseeno ni 
zanemarljivo: pomembno je, da ostanemo duhovno sveži; da ne bi 
duhovno oslabeli. Prav je, da ne pozabimo na Boga in da ne bi še 
duhovno in moralno zboleli. Smo kristjani; naša naloga je, da 
ohranimo dobro voljo in pogum; naša naloga je, da vidimo, da ob 
koncu velikega tedna pride velika noč – zmaga našega Odrešenika 
Jezusa Kristusa. Iz srca vam želim, da bi iz tega črpali moč, voljo, 
pogum, upanje, potrpežljivost, da bi »okužili« ta trpeči svet z 
Ljubeznijo in upanjem, ki prihaja od našega Gospoda Jezusa Kristusa.  

Kako spremljati svete maše? 

Po Angleško Salt and light, EWTN, lahko sledite papeževo dnevno 
sveto mašo; prav tako mašo, ki jo daruje naš kardinal Thomas Colins 
ob 7.30  zjutraj na www.stmichaelscathedral.com/live 

Po Slovensko: 
Kot rečeno iz naše cerkve www.facebook.com/ourladyofmm 
Mašo lahko dnevno spremljate tudi na kanalu TV Exodus. 

Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske 
konference msgr. Stanislav Zore daruje sveto mašo vsako nedeljo ob 
5.35am na TV Slovenija 1 in nagovori vernike in vse prebivalce 
Slovenije doma in po svetu (vse to je dostopno v podcast). 

Poleg televizijskega prenosa lahko ob 1.pm prisluhnete sveti maši na 
Radiu Ognjišče. 

Sedaj še o poteku velikega tedna na župnijah Marije Pomagaj in 
Brezmadežne. Sledili bomo navodilom torontske nadškofije. Med 
drugim spodbuja duhovnike za somaševanje (kar pomeni, samo en 
obred na dan). To ima tudi liturgično logiko. 

Za CVETNO NEDELJO: sveta maša bo ob 9.00  (kot rečeno lahko 
sledite v »live«). Na to nedeljo se spomnimo Gospodovega vhoda v 
Jeruzalem. Beremo pasijon po Mateju. Blagoslov zelenja bo pri sv. 
maši. Palme boste dobili kasneje. Bogoslužju boste lahko sledili prek 
Facebooka ali Televizije – pripravite zelenje in ga blagoslovite z 
blagoslovljeno vodo. 

http://www.stmichaelscathedral.com/live
http://www.facebook.com/ourladyofmm
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PALM SUNDAY Commemoration Of The Lord's triumphant 
Entrance Into Jerusalem, the mass will be at 9 am. 

VELIKI ČETRTEK, maša v spomin na Jezusovo zadnjo večerjo ob 7 
zvečer. Spominjamo se, kako je Jezus postavil zakrament svete 
evharistije in duhovništva ter dal zapoved ljubezni! 

HOLY THURSDAY, Mass in memory of Jesus' Last Supper at 7pm. 
Let us remember how Jesus gave the sacrament of the Holy Eucharist 
and the priesthood and gave the commandment of love! 

VELIKI PETEK. Križev pot in molitev ob 9 zjutraj. Bogoslužje v čast 
Gospodovemu trpljenju ob 3h. Beremo pasijon po Janezu. Ta dan je 
strogi post. 

GOOD FRIDAY. The Way of the Cross and prayers at 9 in the 
morning. Worship in honour of the Lord’s suffering at 3 p.m. We will 
read the Passion by John. This day is a day of strict fasting. 

VELIKA SOBOTA. Blagoslov velikonočnih jedil bo ob 3h. Obredu 
boste lahko sledili prek Facebooka ali Televzije – pripravite jedila ter 
jih blagoslovite z blagoslovljeno vodo. Obred vam lahko posredujem. 
Pišite ali pokličite.  

Zvečer ste vabljeni k praznovanju velikonočne vigilje ob 7h! Gre za 
najslovesnejši trenutek v bogoslužnem letu. Bodimo zbrani in 
povezani. 

HOLY SATURDAY: The blessing of Easter food will be at 3 p.m. 
You can follow worship through Facebook or computer and prepare  
the meals. Then you can bless it at home with Holy water. I can also 
provide some prayers for you. You can contact me by mail or  phone. 
At 7 pm we will celebrate the EASTER VIGIL: The Mass celebrated 
on Holy Saturday is, as the Roman Missal says, the “mother of all 
vigils” . For us Catholic’s it is the greatest and most noble of all 
solemnities. 

VELIKA NOČ: Vstajenjska maša ob 9. zjutraj 
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EASTER SUNDAY:  We will celebrate the solemnity of the Easter 
Mass at 9am. 

   

Poleg tega, bratje in sestre, poslušci in poslušalke, Vas spodbujam še k 
drugim stvarem (spodbuda slovenskih škofov): 

1. Dnevno prebiranje Božje besede ali brevirja  

Vsak dan naj vernik prebere odlomek dnevne Božje besede in 
premišljuje o vsebini. Berila, psalm in evangelij so navedeni v 
katoliških koledarjih. Lahko zmolijo en del ali celoten brevir. 

Slovenska katoliška založba Družina prek revije Magnificat ponuja v 
času, ko so zaradi izrednih razmer odpovedane sv. maše z verniki in je 
omejen dostop do bogoslužnih prostorov, prost dostop do vseh 
molitvenih vsebin. V postnem času vse do velike je odprto prost 
dostop do bogoslužno-molitvene revije Magnficat v spletni obliki. Za 
vsak dan so na voljo: dnevna berila, evangelij, mašna besedila, 
jutranja in večerna molitev, meditacije, življenjepisi svetnikov in 
razmišljanja. Revija je dostopna na pametnih telefonih ali na 
računalniku. 

2. Drugič, prejem duhovnega obhajila 

Duhovno obhajilo lahko prejmemo, kadar ne moremo k svetemu 
obhajilu zaradi svojega zdravstvenega stanja ali kadar duhovnik ne 
more do nas. Lahko pa ga prejmemo tudi takrat, kadar smo sicer 
prisotni pri sveti maši. Duhovno obhajilo je močno orožje v boju proti 
skušnjavam. Če vas napada poželenje, maščevalnost, jeza ali zavist, 
lahko prosite: “Pridi, Jezus, in oblikuj moje srce po svojem presvetem 
Srcu!” Najprej si izberemo miren prostor in se pokrižamo. Dobro je, 
da si za čas prejema duhovnega obhajila izberemo trenutek, ki je čim 
bližje sveti maši, ki jo sicer obiskujemo. Nato zmolimo vero in si 
preberemo dnevni evangelij. Razmišljajmo o Božji besedi in bodimo 
pozorni na to, kaj nam ta govori in kakšne občutke prebuja v nas. 
Potem v duhu obudite željo prejeti Jezusa pod podobo kruha, kakor bi 
bili pri maši. 
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3. Molimo za zdravje – posebno v čast Marije pomočnice, v čast 
Svetega Jožefa in Svetega Roka. Redno molimo Večno devetnevnico 
v čast  Brezmadežne s Čudodelno Svetninjo, pa tudi kakšno drugo 
devetdnevnico. Ne pozabimo na rožnivenec, pa tudi na rožni venec 
Božjega usmiljenja. Izročite sebe in svoje družine Jezusovemu in 
Marijinemu srcu. 

4. Vernike vabim, da namenijo čas sveti tihoti. 

5. Poiščite kateheze prek interneta, npr. pri Slovenskem katehetskem 
uradu. Še enkrat: kontaktirajte župnijo, če potrebujete več informacij 
ali pa da vam kaj posredujemo. 

6. Pokličite se med seboj, pogovarjajte se, pa ne pozabite, da lahko 
molite skupaj preko telefona ali računalnika! 

7. Prostovoljstvo. Pomoč tistim, ki ne morejo po trgovinah, pomoč 
morda dobrodelnim organizacijam, ki se trudijo lajšati življenje 
najbolj osamljenih in trpečih. 

8. Trudimo se za dobro voljo. Tukaj je tudi pesem in glasba, tako da jo 
poslušate ali sami zapojete. Še posebno Marijine pesmi, postne pesmi 
in Velikonočne pesmi. Upam, da bomo lahko kaj takšnega 
objavili  tudi prek facebooka. Če nimate pesmaric, vam lahko 
posredujem tudi te.  

9. Preberite kaj o svetniku dneva in razlago božje besede. 

Povezava do besedila o svetniku dneva najdete na spletni strani revije 
Ognjišče in na pastoralnem portalu Pridi in poglej, razlago božje 
besede dneva pa tukaj. Aktualne stvari so objavljene tudi na spletni 
strani Evharistija. 

10. Ne pozabimo na verouk za otroke. Izkoristite tisto, kar imate doma 
in internet. Pazite, da boste podali vsebine, ki izhajajo iz naših škofij 
in so res Katoliške! 
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Dragi bratje in sestre, kmalu se zopet slišimo, ko si bomo posebej 
zaželeli veselo velikonočno alelujo. 

Do takrat pa naj vas na priprošnjo device Marije spremlja in 
Blagoslavlja Bog Oče in Sin in Sveti Duh. God bless you! Amen 
 
Z Vami sem bil Leopold Valant, kaplan  in Superior skupnosti 
Lazaristov v Kanadi. 


