30. Celodnevno ?eš?enje

Predzadnjo soboto v juniju je bil za doma?o župnijo dan celodnevnega ?eš?enja. Mama je razložila Evi, zakaj bodo šli dvakrat v cerkev.
Dopoldne bodo molili skupaj z drugimi iz njihove vasi, popoldne pa bodo šli k slovesni sveti maši.
V cerkvi je bilo vse slovesno razsvetljeno. Ob oltarju je gorelo veliko sve?. V cerkvi je bilo že veliko ljudi iz njihove vasi. Z Evo sta prišli ?isto
blizu oltarja. Mama je pokleknila na obe koleni in tudi Evi namignila, naj naredi enako. Nekaj ?asa sta kle?ali, potem sta se globoko priklonili in
sedli v klop. Tam sta skupaj z drugimi molili in peli.
Na oltarju je bila monštranca. Prav tista, ki jo je duhovnik nesel v procesiji, je bila. Tudi danes je bila vsa okrašena z belimi nageljni. Na sredini
monštrance pa se je bleš?ala bela posve?ena hostija.
Molili so eno uro. Na koncu so zopet pokleknili, se globoko poklonili in tiho odšli iz cerkve. V cerkev pa so že prihajali ljudje iz sosednje vasi. Evi
se je zdelo vse tako prazni?no in druga?e kot druge dni.
»Zakaj je danes tako?« je zanimalo malo Evo.
»Danes je za našo župnijo praznik. V imenu vseh drugih župnij v naši nadškofiji ?astimo Jezusa v svetem Rešnjem telesu. Gospod župnik je
slovesno prinesel monštranco na oltar in jo postavil na visok podstavek, da jo lahko vsi vidijo. Naredil je poseben razpored, da vsako uro
prihajajo molit iz razli?nih vasi. Preko vsega dneva se bo v molitvi zvrstila vsa župnija. Ko ljudje pridejo, tiho molijo, lahko glasno molijo rožni
venec, pa tudi pojejo, ?e je dovolj dobrih pevcev iz tiste vasi.«
»Mami, ali bi takrat, ko smo mi molili, lahko prišli tudi iz drugih vasi?«
»Lahko! Razpored je samo okviren. To je zato, da je v cerkvi vedno nekaj ljudi. Lahko se pride, kadar se ho?e. ?e ne moreš takrat, ko si na vrsti,
greš lahko kasneje ali prej. Ni nujno, da moliš v cerkvi samo eno uro, lahko si tam dve uri ali celo dopoldne.«
»Kje pa je gospod župnik?«
»Gospod župnik je v spovednici. Tam pri?akuje verne, ki prihajajo k sveti spovedi. Za tako velik praznik je prav, da ljudje o?istijo svoje duše.
Potem s še ve?jo ljubeznijo ?astijo Jezusa v svetem Rešnjem telesu. Zve?er bomo šli še k slovesni sveti maši. Ta je za zaklju?ek slovesnega
?eš?enja. Daroval jo bo duhovnik, ki ga je gospod župnik povabil.«
Pri ve?erni maši je bilo zares prazni?no. Pevci so peli zelo slovesno. Pri oltarju je bilo ve? duhovnikov, ki so pobožno somaševali. Vsa cerkev je
dišala po kadilu, ki je spominjalo na vonj po vrtnicah.
Doma?a naloga:
Vprašaj starše, da ti razložijo, kako poteka celodnevno ?eš?enje v tvoji župniji.
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