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Slovenija • NajveCji krscanSki praznik 

Velika noc 
traja od cetrtka 
·donedelje 

Kristjani v teh dneh obhajajo svoj najveCji in najpo
membnejsi praznik - veliko noc, s katerim se spomi
njajo jezusove smrti in vstaje.ya od mrtvih. Po bese
dah gubganskega pomoinega Skofa Antona jamnika je 
uCloveee.ye Boga in .yegovo darova.ye na krifu edin
stveno za katolis"ko vero inga druge vere ne poznajo. 

Priprave na veliko noe so kristjani zaceli s pepelnicno sredo, ko so 
zaeeli tudi 40-dnevni post. Ta se je koncal v eetrtek zvecer, nato pa bo 
v petek nastopilo velikonocno tridnevje. 

Ker je Jezus po katoliskem verovanju na veliki cetrtek postavil du
hovniStvo, ko je apostolom narocil »to delajte v moj spomin«, duhov
niki na veliki cetrtek obnovijo svoje duhovniSke ob\jube in pri vecemih 
masah izvedejo obred, ko je Jezus svojim ueencem umil noge. Papez 
Francisek bo to opravil v kraju Velletri juzno od Rima, ko bo umil noge 
12 zapornikom. 

Na veliki petek se bodo verniki spominjali dneva, ko je Jezus trpel 
in umrl na krizu, kar je tudi edini dan v letu, ko v Katoliski cerkvi ne ob
hajajo mase in imajo Ie bogosluzje. Med njim molijo krizev pot, berejo 
evangelijske zapise 0 Jezusovem trpljenju ter eastijo kriz. Na ta dan je 
v Cerkvi tudi zapovedan strogi post. 

V evangelicanskih cerkvah bo na veliki petek zveeer potekalo osre
dnje velikonoeno bogosluzje. Med drugim bodo oltar pogrnili s ernim 
prtom, nanj pa postavili trnjevo krono. 

Velika sobota bo za vernike dan celodnevnega easeenja Jezusa v 
grobu. Zgodaj zjutraj bodo duhovniki blagoslavljali velikonoeni ogenj 
in vodo, s katerima bodo verniki pokadili in pokropili domove. Na ta 
dan bodo duhovniki tradicionalno blagoslavljali velikonocna jedila -
potico, sunko, hren in jajca, ki jih bodo'k blagoslovu prinesli vemiki. 

Evangelieani bodo na veliko soboto zakurili velikonoeni ogenj. Prip
ravili bodo tudi velikonocne jedi, ki pa jih ne blagoslavljajo. 

Velika not je lahko 
med 22. marcem in 25. aprilom 

Osrednje dogajanje velike noei se bo zaeelo v soboto zveeer, ko 
bodo v cerkvah zaeeli slovesne vigilije oz. bedenja, ki jim zaradi boga
te simbolike in bogosluznega dogajanja pravijo tudi mati vseh vigilij. 
V nedeljo zjutraj bodo nato po vseh cerkvah potekale t. i. vstajenjske 
mase s procesijami, s katerimi oznanjajo, da je Jezus vstal od mrtvih. 
Velikonoeno dopoldansko bogosluzje bodo imelitudi v Evangelicanski 
cerkvi, kjer veliko noc praznujejo v enakem easu kot v KatoliSki cerkvi. 
Praznik velike noci je sicer premakljiv praznik. Na prvem ekumenskem 
koncilu v Niceji so doloeili, da se veliko noc praznuje na prvo nedeljo 
po prvi pomladni polni luni. Tako je lahko velika noc med 22. marcem 
in 25. april om. 

V Siovenski skofovski konferenci so ob tem poudarili, da je razume
vanje, da je velika noe zgolj v nedeljo, napacno. Ta se namree razteza 
vse od eetrtka zvecer do nedelje zvecer, pri cemer vrhunec doseze v 
nedeljo. Pojasnili so tudi, zakaj velikonoene vigilije, na katerih ozna
nijo Jezusovo vstajenje, potekajo ze v soboto zvecer in ne v nedeljo: 
»PO judovskem koledarju se dan zacne z vecerom prejsnjega dne (po 
sonenem zahodu), zato se liturgieno gledano nedelja ali slovesni pra
znik zacne ze zveeer prejsnjega dne. Na ta naein je nedelja daljsa od 
konvencionalnega easa enega dne in se zacne po sonenem zahodu v 
soboto zveeer.« 
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Stajerski tednik -
Casopis z najboljsimi regijskimi zgodbami 

na spletu z aktualnlmi novlcami.vsak danl 
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Trnovska vas in Sveti Andrai v Slovenskih goricah • Neslavni rekord 

v 

»Ce ne spijes spricerja, nisi ded« 
Zdravnica Ines Emersic iz Ambulante druzinske medicine Tmovska vas in Vitomarci pravi, 
da sicer nima primerjave z drugimi kraji, da pa je alkoholizem v obeh obCinah velik problem. 

Po analizah Nacionalnega insti
tuta za javno zdravje (NUZ), ki je 
ze eetrto leto pripravil statistiko 
o zdravju prebivalcev v slovenskih 
obeinah, se kazalniki zdravja na 
vee podrocjih sicer izboljsujejo, 
preseneea pa podatek, da je bilo 
zaradi alkoholizma najvee hospita
liziranih in povzrocenih prometnih 
nesrec v dveh slovenjegoriskih ob
einah: Trnovski vasi in Svetem An
drazu v Siovenskih gOricah. 

Med osmimi obcinami, ki od 
slovenskega povprecja odstopajo 
v teh dveh kategorijah, so se ob
cine Podlehnik, Jezersko, Dobje, 
Skocjan, Idrija in Kobilje. Preko~ 
memo uzivanje alkohola ocitno 
ostaja velik problem, predvsem 
zato, ker je globoko zakoreninjeno 
v nasi druzbi in del vsakdana mno
gih. Seveda gre za sirsi stajerski, 
tudi vseslovenski problem, pa ven
dar neslavni rekord dveh sosednjih 
obein nakazuje, da je alkoholizem 
tam se bolj prisoten. 

Alojz Benko »brani« 
Trnovsko vas: statistika 
ne kaze prave slike 

Da statistika ne pokaze prave 
slike, je prepriean trnovski zupan 
Alojz Benko. »Obdelovali so dva 
podatka: bolezni, ki so pripisijlve 
alkoholu in so bile bolnisnicno ob
delane, in delez prometnih nczgod 
z alkoholiziranimi povzrocitelji. V 
praksi je to tako, da imas enega 
pijaneka, ki nekle oblezi, nato pa 
ga resilec odpelje v bolnisnico. Ta 
postopek se denimo ponovi pet
krat v letu, statistika pa to pokaze 
kot pet razlienih primerov in na 
koncu izpade, kot da v Trnovski 
vasi zivimo sami pijanci. Po drugi 
strani skozi naso obeino pelje re
gionalka Lenart-Ptuj, kar pomeni, 
da imamo veliko prometa in posle
dicno tudi vee nesrec, tudi zaradi 
alkoholiziranih voznikov, ki pa niso 
nujno nasi obeani. Seveda je alko
hoi problem, a je problem v vseh 
Siovenskih goricah, v Halozah, na 
Pohorju, na Dolenjskem ... Tega se 
moramo lotiti sistematieno, se naj
vee moznosti imamo pri ozavesea
nju mladih. 0 takih statistikah pa 
imam svoje mnenje, saj niso odraz 
dejanskega stanja.« 

Darja Vudler: 
»Doma si vsak pridela 
svoje vino ~ .. « 

Zupanjo Svetega Andraza v 
Siovenskih goricah podatki Nacio
nalnega instituta za javno zdravje 
skrbijo. »Komaj smo resili tezave 
z bolniskimi odsotnostmi, ki jih je 
zdaj veliko manj, tudi po zaslugi 
nase skupne akcije Sola zdrave 
drZe, ze smo se znasli na tem se
znamu zaradi alkohola. Ne vem se, 
kako se bomo tega lotili, gotovo 
pa bomo aktivno sodelovali pri 
ozavescanju 0 skodljivih posledi
cah prekomernega pitja alkohola. 
Na obeinskih prireditvah, kot je 
Vino v easi pri Andrasi, predstavlja
mo kulturo pitja, tudi nase vinogra
dniSko drustvo uei, da je kozareek 

dobrega vina uzitek,ampak samo 
en. Tezava je v tem, da si pri nas 
skoraj vsak doma pridela svoje 
vino, da je pitje vseprisotno in da 
imamo do alkohola absolutno pre
veliko toleranco. Saj veste, kaj re
cejo nekomu, ki odkloni kozarcek: 
'Ce ne spijes spricerja, nisi ded.' In 
to spremeniti je problem.« 

Zdravnica Ines Emersic: 
»Alkoholizma je V obeh 
obcinah res veliko« 

Ines Emersic je zdravnica Am
bulante druzinske medicine Trno
vska vas in Vitomarci; dela torej 
v obeh obcinah z vrha neslavne 
lestvice, zato pozna situacijo iz 
prve roke. »Nimam primerjave z 
drugimi kraji, lahko pa reeem, da 
je alkoholizma v obeh obeinah 
veliko. Nekatere primere na sreeo 
odkrijemo v zaeetni fazi, z drugimi 
se seznanimo sele, ko je ze zelo 
pozno, ko ze trpijo za cirozo jeter 
in sele takrat poklicejo nujno po
moe. Na zalost je med alkoholiki 
tudi veliko mladih, zato je se po
sebej pomembno, da jih cim prej 
prepoznamo in zacnemo zdravi
ti.« Cloveski pristop in pogovor sta 
tista, ki najbolj odpirata vrata, naj
vecja tezava pa je zanikanje, pravi 
Emersieeva. »Alkoholik, tako kot 
vsi odvisnezi, najtezje prizna, da 
je alkoholik, tako sebi kot drugim. 
Prepoznamo ga lahko po videzu, 
po laboratorijski diagnostiki, ul-

KakSno je vaSe pivsko vedenje 
Vodja projekta SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja 

alkohola Tadeja Hocevar pravi, da bi se moral vsak od nas 
vpraSati, kakSno je nj~ovo pivslro vedenje. »Ali z vidika zdravja 
spijemo prevee alkohola in cez mero, ceprav je to v naSi druzvi 
morda sprejemgivo, v dolocenih situacijah pa celo spodbujeno? 
Zelimo, da bi imel vsak Clan skupnosti na vogo vse potrebne 
infonnacije 0 negativnih uCinkih cezmemega pitja alkohola, 
bodisi zase bodisi za svojega bliZnjega, prijatelja. Pitje alkohola, 
niti v majhnih koliCinah, namree ne predstavga zdrav~a naCina 
Zivljenjskega sloga.« 

trazvoku; skusamo se pogovoriti, 
svetujemo popolno abstinenco, 
predpisemo zdravila, orgariizira
mo delavnice na temo zdravega 
zivljenja, kaj vee tezko naredimo. 
K nam pogosto pridejo tudi svojci 
alkoholika, saj njegovo pitje raz
dira druzino, vendar imamo tukaj 
precej zvezane roke. Ne moremo 

ga kar privesti v ambulanto, ne 
moremo mu prisilno odvzeti krvi, 
lahko pa ga skusamo povabiti na 
preventivni pregled in se takrat 
pogovoriti. Veliko tukajsnjih dru
zin trpi zaradi alkohola, to je prav
zaprav problem cele druzine in 
posledieno celega okolja.« 

Senka Oreu 
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