Za tvojo duhovno rast str. 63 do 64

Crerkev - tvoj dom

Kako je izvoljen PAPEŽ?

1. Zmoli molitev:
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernihin vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega
Duha in prerojeni bomoin prenovil boš obličje zemlje. Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas
razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi
sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
V prejšnji katehezi o cerkvi smo govorili izvoru besede Cerkev, daCerkev na neviden
način vodi Jezus sam in sicer po Svetem Duhu.
Vendar je kljub temu potrebna VIDNA oziroma zunanja ureditev cerkve. Zato
imamo v Cerkvi tudi različne SLUŽBE.
LAIKI: beseda laik izvira iz grške besede, laos kar pomeni ljudstvo. Član občestva
Cerkve postaneš po zakramentu SVETEGA KRTA. Pri krstu smo deležni tudi trojne
službe:
duhovniške
preroške in
kraljevske
KLER, beseda kler izhaja iz grške besede kleroi, ki pomeni PASTIRJI za posvečene
osebe pravimo, da so pastirji. Posvečene osebe se dajo Bogu in ljudem na
razpolago,
DIAKON, v Cerkvi poznamo dve "vrsti" diakonov in sicer:
STALNI DIAKON, običajno gre za poročenega moža in
ne more postati duhovnik
diakonska služba pa je lahko samo prehodna, torej
ena izmed stopenj na poti do duhovniške službe.
DUHOVNIK je škofov sodelavec pri oznanjevanju in podeljevanju zakramentov. Svojo
službo opravlja pod vodstvom krajevnega škofa in v sodelovanju z drugimi duhovniki.
ŠKOF je naslednik apostolov, izvolitev škofa potrdi papež, škof pa nato s
škofovskim posvečenjem sprejme trojno službo: UČITELJSKO, VODSTVENO in
POSVEČEVALNO.

PAPEŽ je naslednik apostola PETRA. Papež je Kristusov namestnik in je
najvišji pastir cerkve. Papež ima najvišjo avtoriteto na področju
CERKVENEGA NAUKA IN DISCIPLINE.
www.kateheza.com

Kakor tedaj večino škofov, so
tudi rimske škofe oziroma
PAPEŽA volili duhovniki skupaj
z ljudstvom. Nekatere stare
krščanske listine povejo, da so
verniki sprva imeli aktivno
volilno pravico pri izbiranju
svojih škofov, kasneje pa je bila
ta volilna pravica oslabljena in
so papeža oziroma škofa lahko
volili samo kleriki oziroma
duhovniki.
Končno je sinoda v Lateranu
(769) je omejila volilno pravico
samo na klerike in prepovedala,
da bi za to službo volili laike. To
je veljalo vse do leta 1095, ko je
papež Nikolaj II., po rodu
Nemec, na sinodi v Lateranu
izdal dekret o volitvi papeža:
volilno pravico imajo samo
kardinali, svetne sile v izvolitve
papežev ali škofov so se "radi"
vmešavali vladarji in papež
Nikolaj ll. tako določi, da se ne
smejo vmešavati v volitve.
Duhovščina in verniki so Imeli
pravico Izreči soglasje, prav tako
tudi cesar, veljavno pa je bilo le
to, kar so sklenili kardinali. Na
koncilu v Lateranu (1179) je bilo
določeno, da je veljavno Izvoljen
tisti papež, ki je prejel dve
tretjini
glasov
kardinalov
volilcev. Zaradi zavlačevanja
papeških volitev je koncil v
Lyonu (1274) vpeljal konklave po
vzoru
volitev
v
nekaterih
italijanskih mestnih komunah ali
po kapitljih dominikanskega
reda. Tam je bilo določeno, da
ostanejo kardinali ob kruhu,
vinu in vodi, če v osmih dneh ne
Izvolijo papeža.

POSTNI ČAS

Duhovne
drobtinice

Začetek postnega časa
Postni čas se začne s PEPELNIČNO SREDO, ko se po cerkvah vsako
leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično
posuje blagoslovljen pepel in izreče besede: Pomni, človek, da si prah in
da se v prah povrneš. S čimer se navzven pokaže notranja
razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja.
Simbolika pepela
Pepel je znamenje minljivosti in človekove krhkosti,
POSTNI ČAS
Postni čas TRAJA 40 dni. Post je spokorni čas in obdobje priprave na
veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju
več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na
križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo.
Post je tudi čas ODPOVEDI, ko se za štirideset dni ali za vsaj kakšen
dan odpovemo vsakdanji razvadi. V postnem času imamo tudi "SROGI
POST", ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega to je na
pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek
v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni
hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje
odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek
molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in
molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama
sebi namen.
www.kateheza.com

Nekdo je šel mimo
trgovine, na kateri je
pisalo:
»Mir,
prijateljstvo,
ljubezen…!« Ko je
vstopil,
je
za
prodajnim
pultom
našel
Jezusa
samega. Takrat je
verjel, da je ponudba
resnična. Rekel je:
»Jezus, daj mi polno
mero ljubezni, dovolj
miru za vso našo
družino, tri posode
prijateljstva za moje
sosede, s katerimi se
prepiramo…!« Jezus
je počakal, da je
končal
z
naštevanjem, nato
pa je rekel: »Prijatelj,
tukaj ne prodajamo
sadov, ampak samo
semena!«
Viri: https://revija.ognjisce.si/brez-kategorije/450volitve-papeza-1-del
https://nadskofijaljubljana.si/pastorala/gradiva/postni-cas/
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Lepilo

Postna
kocka

Lepilo

Prepogni

Izreži, zalepi ...
vrzi vsak dan in
se nečemu
odpovej ali kaj
dobrega stori.
www.kateheza.com

