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CV E T N A N E D E L J A
Veselje se preliva v žalost ... BOŽJA BESEDA

10. 4. 2022

»Na mestu, kjer se pot vzpenja na Oljsko goro ...« Dogajalo se je torej na križpotju. Učenci so »z močnim glasom
veselo hvalili Boga«. Očitno so morali biti tudi drugi
ljudje navzoči, sicer ne bi bilo govora o množici. Ni bila
tam samo neka množica, ampak so tudi ugovarjali in
pozivali, da naj molčijo. Vsaj učence so skušali utišati.
Poudarjeno je križpotje. Na križpotju ne pridejo poti
le skupaj, ampak gredo tudi narazen. Duhovi se ločijo.
Duhovi se ločijo med temi osebami, ki so navzoče v evangeliju in duhovi se ločijo v bogoslužju cvetne nedelje:
pri istem bogoslužju je tudi pripoved o trpljenju. Nekaj
dni pozneje se končajo veseli in močni glasovi učencev.
Vprašujemo se, kje so ostali med temi groznimi dogodki.
Veliki teden, ki ga danes začenjamo, je križpotje. Vabi
nas, da se ponovno odločimo za Jezusa Kralja in Jezusa
Križanega. Naša vera ne postane jasnejša. Povabljeni
smo, da gremo po tej poti.

Iz 50, 4-7
Ps 22
Flp 2, 6-11
Lk 22, 14-23, 56

Gospod Bog mi pomaga,
zato se nisem dal zmesti. Zato sem narédil svoj
obraz kakor kremen, saj
sem vedel, da ne bom osramočen.
Moj Bog, moj Bog,
zakaj si me zapustil?

Čeprav je bil Jezus Kristus v
Božji podobi, se ni oklepal
svoje enakosti z Bogom,
ampak je sam sebe izničil,
tako da je prevzel podobo
hlapca in postal podoben
ljudem.
Ko je vstal od molitve, je šel
k učencem in jih našel, da
so od žalosti zaspali. Rekel
jim je: »Kaj spite? Vstaníte in
molíte, da ne pridete v skušnjavo.«

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)

YOUCAT – katekizem

Katoliške cerkve za mlade

333. Kaj je naravni

moralni zakon, ki ga vsi
lahko spoznajo?
Če morajo ljudje delati dobro in se izogibati hudega,
mora biti zavest o tem, kaj
je dobro in kaj slabo, zapisana v njihovi notranjosti.
V resnici obstaja takšna, za
človeka tako rekoč »naravna« moralna postava, ki jo
vsak človek lahko v osnovi
prepozna s svojim razumom.
NARAVNI MORALNI ZAKON
velja za vse. Človeku pove,
katere so njegove temeljne pravice in dolžnosti, ter
tako sestavlja pravo osnovo za sožitje v družini, v
družbi in v državi. Ker pa je
naravno spoznanje zaradi
greha in človekove slabosti
pogosto skaljeno, potrebuje človek pomoč od Boga in
njegovo - RAZODETJE, da
ostane na dobri poti.

NARAVNA POSTAVA
V vseh kulturah so posebna in raznovrstna
etnična strinjanja, ki so
izraz iste človeške od
Boga dane narave in ki
se z etično modrostjo
človeštva imenujejo naravna.
(Benedikt XVI., Caritas in veritate)

Cvetna nedelja odpira vrata v veliki teden. To je osrčje cerkvenega leta, kajti obdana je s praznovanjem velikonočnega tridnevja (triduum). Spomin Jezusovega trpljenja,
umiranja in vstajenja. Največji krščanski praznik ni izoliran,
ampak je v okviru velikega tedna s posebnimi besedili in
pesmimi uglašen na skrivnost našega odrešenja.
Veliki četrtek se ne konča z zadnjo
večerjo. Sledi temna noč v vrtu Getsemani, Jezusov smrtni strah, medtem ko učenci spijo. Tukaj ni več možno čutiti skupnosti iz dvorane zadnje
večerje. To je opomin: skupnost, ki je
zbrana pri bogoslužju, se mora izkazati zunaj. Ne smem spati in dremati, ko ljudje ob meni trpijo. Kristjani
so budni. Tudi ko bo dejansko ali pa
v prenesenem pomenu noč.

Blagoslov ognja na veliko soboto (7.00)
je zelo primeren, saj je to dan, ki že kaže na
zmago svetlobe nad temo, milosti nad grehom,
ljubezni nad sovraštvom.
Z njim prosimo Boga naj nas popolnoma
prenovi in v nas vžge ogenj ljubezni,
da bi tako velikonočni prazniki
obrodili obilo sadov.

Veliki petek je ves preplavKaj
ljen
s spomini na Jezusovo
neznosno trpljenje. Ob nenehnem zaničevanju, posmehovanju, trnovi kroni, bičanju,
prenašanju težkega križa na
kraj svoje smrti … človeka kar
zmrazi in se zgrozi. Jezus se
ne da. Sam vztraja do konca.
Morda je že kdo vmes pomislil, da ne bo zdržal, a kljub
padcem vedno znova vstane. Kljub bolečinam vztraja
in še s križa pomirja in deli svoj blagoslov.
Neverjetno, kakšna moč! Moč, s katero vztraja še
danes. Ko ga sleherni izmed nas kdaj biča, mu bodice trnja zarine v ranjeno telo, pa ne le to, ga z besedami zaničuje, mu nalaga svoj križ … Velikokrat smo
podobni ljudem tedanjega časa. Vendar tudi danes
Jezus ne obupa. Ponuja nam vedno novo možnost.
Deli nam svoj blagoslov.

V mnogih cerkvah lahko vidimo ta prizor: v grob
položen Kristus, tukaj celo kot del oltarja. Zakaj?
Za kristjane je vendarle odločilno, da je grob prazen. Vseeno sem hvaležen za tak spomin. Tako
se moja vera ne zgublja v nebeških sferah brez
zemeljske teže. Velike noči ne bo brez velikega
petka. In kjer so grobovi, tam je tudi vstajenje.
Jezusovo vstajenje ni vzelo trpljenja in smrti iz življenja. V novo življenje pa gremo preko trpljenja,
smrti in groba. Za Jezusom.

SVETNIKI v tem tednu
P Stanislav, škof
T Viktor, mučenec
S Martin, papež
Č VELIKI ČETRTEK
P VELIKI PETEK
S VELIKA SOBOTA
N VELIKA NOČ

Prosim, ne sedaj na osla

Kdor ima srce, bi prav
to rad zaklical Jezusu.
Vhod v mesto Jeruzalem
se namreč konča
s križevim potom.
Iz veselja nastane
sovraštvo,
iz navdušenja zavračanje.
Vendarle:
Dobro, da je Jezus
sedel na osla.
Dobro za nas.
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OZNANILA:

• Danes je cvetna nedelja, ko začenjamo veliki teden
Gospodovega trpljenja. Vabljeni k obredom v tem
tednu. Obredi nam bodo pomagali globlje doživljati te
pomembne dneve našega odrešenja.
• Prihodnjo nedeljo obhajamo naš največji praznik - veliko
noč, praznik Jezusovega vstajenja. Sv. maše: 7.30 in 10.00.
SVETE MAŠE
• V četrtek (18.30) bomo obhajali spomin zadnje veod 11. do 17. 4. 2022
čerje. Pri tej sveti maši se bodo predstavili otroPONEDELJEK
ci, ki se letos pripravljajo na prvo sveto obhajilo. Na
7.30 Za + Marto Kač (greg.)
veliki petek bo ob 15.00 molitev križevega pota,
		 Za + Anico, Zvonka in Štefana
ob 18.30 obredi velikega petka. Blagoslov ognja na veliko
		 Gračner
soboto
bo ob 7.00. Velikonočna vigilija bo ob 19.30.
		 Za ozdravitev družinskega debla
18.30 V čast sv. Antonu
		 Za + Alojza Jančiča
TOREK
7.30 Za + Božidarja Plesnika
		 Za + družino Lastovec
		 Za + Marto Kač (greg.)
18.30 Za verne duše
SREDA
7.30 Za + Franca Moličnika
		 Za + Marto Kač (greg.)
		 Za + Zvonimira Kavčiča
18.30 Za + Štefko Antolič, 7. dan
		
Za + Srečka Dobrovc in Stanko Trap
			
ČETRTEK
18.30 Za + Marto Kač (greg.)
		
Za + Katarino Mavrič
		 Za Jožico Škulj

		 Za + Anico Murko
PETEK
15.00 Križev pot
18.30 Obredi velikega petka
SOBOTA
19.30 Za + Marto Kač (greg.)
		 Za + iz družina Rauko in
		 Kostanjevič ter po namenih
		 Za + Marijo in dva Ivana Glinšek
NEDELJA
7.30 Za + starša Brešan
		 Za + Marto Kač (greg.)
10.00 Za žive in + župljane
		 Za + Škrablove in po namenu

Blagoslov velikonočnih jedil

ŽUPNIJSKA KAPELA: 10.00 / 12.15 / 15.00
ŠMARJETA (Podlunškova kapela)		
10.45
PREKORJE (Bornškova kapela)		
11.30
ZGORNJA HUDINJA (vaška kapela)
13.30
PRI LAJLARJEVI KAPELI 		14.15

Velikonočna jedila v domu in
družini ustvarjajo »božje okolje« in so podoba velikonočne
večerje, ki jo je Jezus obhajal
s svojimi učenci, in hkrati
podoba daritve sv. maše —
velikonočne gostije, na katero
smo vsi povabljeni.
Blagoslovljena jedila uživamo
v miru, medsebojnem razumevanju. Delimo jih z ostarelimi, bolnimi in zapuščenimi.

Blagoslovljena velikonočna jedila naj
nam bodo v blagoslov, da bi po vseh
preizkušnjah in naporih našli pot
v večno srečo.

Za interno uporabo izdaja Župnija Celje - Bl. A.M.Slomšek 
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 10.00; delavniki: 7.30, 18.30; na dela proste praznike 8.00, 10.00

