5. 4. 2020
1. berilo: Iz 50,4-7; Psalm: 22; 2. berilo: Flp 2,6-11; Evangelij: Mt 26,14-75;27,1-66

CVETNA NEDELJA
Ko je Jezus je odšel v Jeruzalem, je vedel, kaj ga čaka
– vedel je, da ga čakajo izdaja, zavračanje in kriţanje.
Jeruzalemčani so Jezusa pozdravili kot svojega
mesijanskega kralja! Malokdo med njimi je takrat
vedel, kaj bo sledilo temu slovesnemu vstopu Jezusa v
Jeruzalem in kaj to zanj pomeni, za njegovo ţivljenje.
Jezusov vstop v Jeruzalem je bil neposredna izpolnitev
Zaharijeve mesijanske prerokbe (Zah 9,9): »Silno se
raduj, hči sionska, vzklikaj, hči jeruzalemska! Glej, tvoj
kralj prihaja k tebi, pravičen je in zmagovit, krotak je in jezdi
na osličku, na ţrebetu oslice.« Ţrebe oslice je bil znamenje miru. Jezus vstopa v
Jeruzalem v krotkosti in poniţnosti kot mesijanski kralj, ki prinaša zmago in mir
svojemu ljudstvu. Ta zmaga in mir bosta zagotovljena na kriţu in z vstajenjem, s
tem, kar se bo zgodilo čez nekaj dni v času pashe.
Sv. Avguštin pravi o pomenu Jezusovega vstopa v Jeruzalem: "Učitelj poniţnosti
je Kristus, ki se je poniţal in postal poslušen celo do smrti, smrti na kriţu. Ko nas
uči poniţnosti, ne izgubi svojega boţanstva ... Kaj je bilo kralju vekov, da je
postal kralj človeštva? Kristus ni bil kralj Izraela, ki bi natančno določil davek ali
opremil vojsko z oroţjem in vidno premagal sovraţnika. Jezus je bil izraelski
kralj v tem, da modro vlada, da vodi v nebeško kraljestvo tiste, ki verujejo, upajo
in ljubijo. To, da je postal Izraelski kralj, je bilo zanj izničenje, ne pa
napredovanje, saj je ţe bil Boţji Sin, enak Očetu, Beseda, po kateri je bilo vse
narejeno. To je bilo znamenje usmiljenja in ne povečanja moči."
Tudi v psalmu 24 lahko najdemo odmev na to zmagoslavno procesijo kralja
slave: »Vzdignite, vrata, svoje glave, vzdignite se, starodavne duri, da vstopi
kralj slave.« (7) Jezus Kristus je prišel, da nam je prinesel Boţje kraljestvo. Je
pravi kralj, ki nudi mir, veselje in večno ţivljenje tistim, ki sprejmejo njegovo
kraljestvo.

Gospod Jezus Kristus, bodi kralj in vladar našega srca, uma, ţivljenja in doma.
Naj naše ţivljenje odraţa tvojo krotkost in poniţnost, da boš po nas lahko prišel
do vseh, ki jim ţeliš oznaniti in prinesti svoje Boţje kraljestvo. Daj nam moč, da
ne bomo s teboj samo v tvoji slavi, temveč tudi v tvojem sluţenju vsakemu
človeku, v tvojem sprejemanju zavrnitve, sovraštva, zasramovanja, trpljenja po
nedolţnem … Daj nam potrebne moči, da ti bomo lahko sledili na poti v
Getsemani, na kriţ in v grob … do vstajenja.
Poslušnost Besedi daje moč, da zmagamo v času stiske, ne poslušanje množic,
ki danes vzklika eno, jutri drugo. Hvala ti, Jezus, da si se pustil voditi.
To te je vodilo v trpljenje. Ti pa si vedel, da je to edini način, da se zgodi vstajenje,
slavje življenja! Razum tega ne razume, srce pa vzdrhti. Ti nam želiš povedati,
da ni potrebno, da razumemo, saj nam boš ti pokazal, kakšen pomen imajo situacije,
dogodki. Dobri Bog, hvala, da me vabiš, naj se prepustimo srcu, saj nas ti vodiš po
njem. Nakloni mi, prosim, občudovanje tvoje krotke Ljubezni, ki se pusti voditi.
Zato da nas iz groba popelješ v vstajenje, v življenje.

Blagoslov zelenja - današnja nedelja,
5. april 2020, je cvetna nedelja.
Ker ni mogoče skupno bogosluţje, ste
vabljeni, da spremljate prenos svete maše
po TV SLO 2 ob 10.00. V tistem času
bom tudi sam maševal v cerkvi.
Doma pripravite zelenje (npr. zelenje z
vrtov, butare), pripravite blagoslovljeno
vodo, če te nimate, vsaj navadno vodo.
V kolikor ne boste v tem času zbrano spremljali prenos, opravite sami ali v
druţini tale obred:
 Se pokrižate in se spomnite blagoslovov preteklih let.
 Nekdo prebere evangeljski odlomek.
Iz svetega Evangelija po Mateju
Ko so se pribliţali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus
poslal dva učenca in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta
našla privezano oslico in oslička pri njej. Odveţita ju in ju pripeljita k meni.
Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.«
To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:
Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak, jezdi na oslici in
na osličku, mladiču vpreţne ţivali. Učenca sta šla in storila, kakor jima je
Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, poloţila nanju svoja
plašča in Jezus je sédel gor. Zelo veliko ljudi iz mnoţice je razgrnilo na pot
svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In

mnoţice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozána Davidovemu
sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na
višavah!«Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in govorilo:
»Kdo je to?« Mnoţice pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v
Galileji.«
To je Kristusov Evangelij.
 Lahko izrazimo kakšno prošnjo.
 Molitev Oče naš…
 Oče ali mati zmoli:
Molimo. O Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno
usliši naše prošnje. Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa
zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše
življenje polno dobrih del.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
 Zelenje, ki ste ga doma pripravili, pokropite (po moţnosti) z
blagoslovljeno vodo.
 Sklep. Naj nas varuje in blagoslavlja vsemogočni Bog Oče in Sin in
Sveti Duh.
 V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen

OBVESTILA
Vabimo vas k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1,
predvidoma ob 11.30).
Slovenska karitas v sklopu akcije „Naš kraj, naše srce“, v kateri zbira mlade
prostovoljce, začenja z aktivnostjo „Povezani preko telefona“. V prihodnjih
tednih bomo povezali mlade prostovoljce s starejšimi, ki se bodo predhodno
prijavili na telefonsko številko 069 928 187. Mladi jih bodo v nadaljevanju
predvidoma večkrat na teden poklicali. Tako se bo med njimi vzpostavil prostor
za reden in daljši druţaben pogovor. Na telefonski številki 069 928 187, se lahko
vsak delovni dan med 9. in 15. uro prijavijo vsi starejši in osamljeni, ki bi ţeleli
redno poklepetati s prostovoljci. Pogovor starejšim bodo nudili prostovoljci
youngCaritas – Karitas mladih v Sloveniji.
Tudi vas spodbujamo, da se v času epidemije spomnite na starejše in osamljene
uporabnike v vašem okolišu. Ţe samo en telefonski klic in klepet lahko znatno
zmanjša tesnobo in osamljenost ob karanteni.
Več informacij: Luka Oven – Slovenska karitas
luka.oven@karitas.si 031 530 786

8. obletnica

SVETE MAŠE DARUJEM PO SPREJETIH NAMENIH IZKLJUČNO ZASEBNO,
BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV.
NAJETI MAŠNI NAMENI, KI SO PREDVIDENI ZA MESEC APRIL, BODO
OPRAVLJENI PO DATUMIH, KAKOR JE DOGOVORJENO Z DAROVALCEM
SVETE MAŠE.
NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO
DUHOVNO MISEL DOMAČEGA ŢUPNIKA.
Veliki četrtek, 9. april 2020 – spomin
Jezusove
zadnje
večerje
večerno sv. mašo bom obhajal
ob 19.00. Pridruţite se mi v
duhu in zmolite roţni venec za
duhovne poklice.
Veliki petek, 10. april 2020 –
V času Jezusove smrti na
križu – ob 15.00 bom molil
Kriţev pot – pridruţite se mi v
duhu in Kriţev pot spremljajte
na Radiu Ognjišče. Kriţev pot
papeţa Frančiška bo na TV SLO 1 zvečer.
Bogosluţje velikega petka bom opravil ob
19.00. Pridruţite se mi v duhu in zmolite
ţalostni del roţnega venca in preberite
pasijon po Janezu.
Velika sobota, 11. april 2020 - pripravite
velikonočna jedila in se udeleţite
televizijskega
prenosa
blagoslova
velikonočnih jedil iz mariborske stolnice,
ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00
in 17.00.
Ob 20.00 bom obhajal velikonočno
vigilijo, pridruţite se mi v duhu.
Velikonočne poslanice slovenskih škofov
bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer
predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak.
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