
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

5. POSTNA - TIHA NEDELJA - 21. marec 2021
Serapion, škof, mučenec
Ob 8.00: + Peter Goli, ob rojstnem dnevu
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 22. 3. 2021
Lea, spokornica
Ob 18.30: + Dani Zrnec, obletna, po namenu Lojzeta Horvat
Torek: 23. 3. 2021
Jožef Oriol, duhovnik
Ob 18.30: + Jožefa Jager, po namenu Tatjane Gjergek
Sreda: 24. 3. 2021
Katarina Švedska, redovnica; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 7.00: + Franc Černe, po namenu brata Lojzeta
Četrtek: 25. 3. 2021
GOSPODOVO OZNANJENJE - materinski dan - sklep tedna družine
Ob 10.00: + Marija Mavec, ob godu
Ob 18.30: + Stane Kamnik, obletna in + Metka
Petek: 26. 3. 2021
Evgenija, mučenka
Ob 18.30: + Marija Glavič, 30. dan smrti
Sobota: 27. 3. 2021
Peregrin, redovnik
Ob 18.30: + oče Janez Nebec, ob rojstnem dnevu
6. POSTNA - CVETNA NEDELJA - 28. marec 2021
Milada (Marija Praška), devica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za pokojne iz družine Mencej in Kraljič
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OZNANILA
Od 21. do 28. marca 2021

NOVA ZAVEZA!

Prvo berilo (Iz 31,31-34) povzame v jedrnati obliki vsebino starozaveznih
beril dveh prejšnjih nedelj. Bog je po osvoboditvi iz sužnosti v Egiptu s svojim
ljudstvom sklenil zavezo na Sinaju in jim dal Deset zapovedi. To zavezo je
ljudstvo prelomilo. Na to jih Jeremija, ki je bil 626/27 pred Kristusom poklican
za preroka in deloval do 586, vedno znova opozarja. Večkrat napove katastrofo
587.: razdejanje Jeruzalema in templja ter deportacijo velikega dela ljudstva v
izgnanstvo v Babilon. Jeremija sam je bil po svetopisemskem pričevanju
odpeljan v Egipt in tam po nesvetopisemskem izročilu ubit.

Toda razdejanje Jeruzalema in deportacija v Babilon ni bil Jeremijev konec.
V 30. in 31. poglavju njegove tako imenovane Knjige tolažbe napove vrnitev in
obnovo: napoved, ki se je po 70 letih uresničila. Središčno v Knjigi tolažbe
povedo vrstice današnjega berila 31,31-34 - Božja ponudba nove zaveze: “Glej,
pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom z Izraelovo hišo in Judovo hišo sklenil
novo zavezo”. Besede, ki se znova pojavijo v postavitvenih besedah pri zadnji
večerji (Lk 22,20), in ki jih vse do danes ponavljamo pri vsaki maši. Povezava
z Evharistijo tvori tudi most do današnjega evangelija, do Jezusovega govora o
pšeničnem zrnu, ki mora umreti, da bi obrodilo obilo sadu: poveličanje Sina
človekovega - kakor Jezus to pove - na križu.

Križanje in sklenitev zaveze - obe temi
prikazuje fotomontaža desno. Jezusovo križanje,
pa tudi vzhajajoče sonce velikonočnega jutra na
ozadju griča desno - sestavljeno iz številnih
fotografij upodobitve križanja. Božja zaveza z
Noetom po uničujočem potopu je v znamenju
mavrice. Božja zaveza po osvoboditvi iz Egipta
je bila zaveza postave. Tretja zaveza, ki jo
napove Jeremija in ki jo sklene Jezus z ljudmi, je



v znamenju križa in v znamenju vstajenja. Zaveza, zasnovana za prihodnost, za
večnost, brez krajevne in časovne omejitve. Toda drago pridobljena zaveza. Če je
Bog v pripovedi o potopu na napake ljudi odgovoril skoraj s popolnim
iztrebljenjem, vzame v Jezusu križ sam nase. Težko razumljivo, toda kaj je
posledica tega, je vedel že Jeremija: “Kajti njihovo krivdo bom odpustil in
njihovega greha se ne bomo več spominjal”.

Od prve velike noči smo ljudje osvobojeni krivde. Četudi njegovo postavo
prestopimo, je še vedno del zaveze - “svojo postavo bom dal v njihovo notranjost
in v njih srce jo bom zapisal” - smemo upati na odpuščanje. Smemo upati, da je
zaveza med Bogom in ljudmi trajna, zaveza, ki ji pripadamo osebno, takšni kot
smo in vanjo dvignjeni. Vsak in vsaka od nas je en kamenček v celotnem mozaiku
in za vse nas velja, kar je Jeremija zapisal: “Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje
ljudstvo”.

OBVESTILA

25. marec: Gospodovo oznanjenje

25. marca obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja, to je dan, ko se spominjamo
obiska nadangela Gabrijela pri Devici Mariji v Nazaretu. Dogodek oznanjenja je v Svetem

pismu opisan edino v Lukovem evangeliju (1,26-38) in govori o tem, da je nadangel Mariji
sporočil, da bo spočela od Svetega Duha in da se bo dete imenovalo Božji Sin.

Oznanjenje Mariji pomeni spočetje Božjega Sina, s katerim se je Božji Sin tudi
učlovečil, Marijina privolitev pa je bila posebna pritrditev odrešitvenemu Božjemu načrtu.

Kakor je utrujenemu kralju Ahazu Bog poslal preroka Izaija, in kakor je utrujenemu
človeštvu po Mariji poslal angela Gabrijela, tako nam daje tudi danes obhajati ta praznik
in nas želi opogumiti: “Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vas bom poživil”
(Mt 11,28). Ta čas epidemije v postnem času daje temu povabilu še večjo moč in težo.

Današnji praznik se je tudi v slovenski ljudski pobožnosti hitro
uveljavil, predvsem z vsakdanjo trikratno molitvijo angelovega
češčenja. Nekdaj je domala vsak katoliški kristjan ob zvonjenju
trikrat na dan dejansko za trenutek odložil svoje delo in zmolil tri
zdravamarije s pristavkom, ki kratko označujejo vsebino skrivnosti,
ko se je druga Božja oseba naselila v Marijinem deviškem telesu
in s tem v naročju zgodovine.

Ko je Marija izrekla besede: “Glej, dekla sem Gospodova, zgodi
se mi po tvoji besedi”, je Božja beseda pod njenim srcem
postala meso. Po Marijinem materinstvu je posvečeno
materinstvo vseh mater sveta, zato na današnji praznik
obhajamo krščanski materinski dan. O vzvišenem poklicu
matere govori tudi poslanica, ki so jo škofje naslovili na žene ob
koncu 2. vatikanskega koncila: “Žene, vaša poklicanost je, da
varujete domače ognjišče, da ljubite vire življenja, da imate srce
za novi rod! Priče ste skrivnosti začetkov življenja. Roteče vas
prosimo, da predvsem skrbite, da se ohrani človeški rod”.

21. marec: Mednarodni Dan gozdov


