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Milada (Marija Praška), devica
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za pokojne iz družine Mencej in Kraljič
Ponedeljek: 29. 3. 2021
Bertold, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Jožefa Jager, po namenu družine Berden
Torek: 30. 3. 2021
Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda
Ob 18.30: + Vladimir Kastelic, obletna
Sreda: 31. 3. 2021
Benjamin, diakon, mučenec
Ob 18.30: ob godu Benjamina za zdravje, Božje varstvo in blagoslov

    v družini Berden
VELIKI ČETRTEK: 1. april 2021
Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec
Ob 18.30: + duhovnik salezijanec Stane Okorn, po namenu Petra Bergant
VELIKI PETEK: 2. 4. 2021
Frančišek Paolski, puščavnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: Obredi velikega petka
VELIKA SOBOTA: 3. 4. 2021
Sikst I., papež, mučenec
Ob 18.30: + Marija Glavič, po namenu brata Lojzeta Martinc z družino
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA - 4. april 2021
Izidor Seviljski, škof cerkveni učitelj
Ob 7.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Tone Pirnat, obletna
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OZNANILA
Od 28. 3. do 4. 4. 2021

Cvetna nedelja - razklani dan!

Starozavezno berilo iz preroka Izaija (50,4-7) je takoimenovani tretji spev o
Gospodovem služabniku. Opis trpljenja seže preko cvetne nedelje do velikega petka, ko
bomo poslušali četrti spev Gospodovega služabnika. Ob današnjem berilu prihaja do
izraza razklanost cvetne nedelje. Ko beremo poročilo o Jezusovem vhodu v Jeruzalem,
beremo opis praznika. Ljudje so navdušeni in se veselijo, ker prihaja k njim On, od
katerega pričakujejo rešitev in osvoboditev. Šele starozavezno berilo in naše vedenje o
nadaljevanju dogodkov, ko se navdušenje prevrne v razočaranje in sovraštvo, vodi v
izdajstvo, obsodbo in umor, mečejo senco na cvetno nedeljo. Cvetna nedelja - razklani
dan. Ta razklanost prihaja do izraza tudi na sliki.
Levo vidite kovinastega osla,ki lahko simbolizira
osla, o katerem govorijo evangeliji. Stoji sredi
zelenice, ali je Jezusa že nesel v Jeruzalem, ni
prepoznavno. Celotno ozračje vabi zraven.
Kapela bi lahko bila simbol za Jeruzalem. Njena
vrata so odprta na stežaj. Pri pogledu v kapelo
lahko vidimo Križanega, trpinčenega
Gospodovega služabnika, o katerem govori Izaija.
Jezusov vhod v Jeruzalem se konča pred križem.

Toda slika prikazuje samo polovico zgodbe, manjka ravno polovica, ki sploh razloži,
zakaj ljudje gradijo kapele in pred križi poklekujejo - kakor je cvetna nedelja samo uvod
v veliki teden, v prihodnje dogodke. Tudi Markova pripoved pasijona, čeprav je dolga, ni
celotna zgodba. Tisto, za kar dejansko gre in kamor se vse izteka, to nakaže že Izaija:
“Gospod Bog mi pomaga; zato ne bom osramočen”.

Ko se bomo drugo nedeljo zopet zbrali pri maši, bo to, kar nakaže prerok, resnično:
Kristus je vstal. Bomo potem Vstalega v naši sredi pozdravili z vzklikanjem in veseljem,
s katerim ga je pred več kot 2000 leti sprejel Jeruzalem? Ali so naša razočaranja
vsakdanjika in tudi vere tako velika kakor takrat učencev? Kaj pričakujemo od Kristusa?
Danes stopa sredi med nami, ve za vse in mu gre do srca. Veselimo se ga!
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