NEDELJSKI EVANGELIJ

OZNANILA ŽUPNIJ: TOMAJ,
PLISKOVICA IN AVBER
CVETNA-NEDELJA GOSPODOVEGA
TRPLJENJA

Mt 21,1-11 in Mt 26,14–75;27,1–66
PASIJON
Vse, kar je Jezus Kristus živel in učil, se strne v dogajanju njegovega pasijona,
trpljenja, s smrtjo in vstajenjem; torej v skrivnostnem dogajanju, ki ga imenujemo
velikonočna (pashalna) skrivnost. Startno mesto tega velikonočnega izhoda je
trpljenje, saj je trpljenje posledica greha, duhovne ujetosti, iz katere nas more rešiti
samo Bog. Zato je tudi zelo logično, da je Bog želel biti najprej s človekom solidaren
v trpljenju. Verjetno bi v svoji vsemogočnosti lahko izbiral med neštetimi konkretnimi
možnostmi načina odrešenja. A zgodovinsko, dejansko se je odločil za pot trpljenja.
Pri tem ostaja nikoli zadostno razvozlano vprašanje »Zakaj«. Zakaj prav po poti
trpljenja? Vedno znova je mogoče iskati odgovor le v smeri zaupanja Bogu, da je
izbral pot, ki je za človeka najprimernejša. Sam je hotel postati nam enak v vsem,
razen v grehu, da bi se nam laže približal in se tudi v posledicah greha z nami
poistovetil ter tako premagal greh. Zanimivo je, da latinska beseda passio (trpljenje)
nosi v svojem korenu tudi pomen strastnosti, ki je lahko pozitivna, v smislu velike
angažiranosti, celo dokončne predanosti neki stvari, ali še bolje osebi iz ljubezni.
Zato bi lahko sklenili, da je Jezusov pasijon izraz skrajne (strastne) ljubezni Boga do
človeka, v Jezusu Kristusu pa tudi človeka do Boga. Ljubezni, ki gre do konca!
Jezusovo trpljenje ima sicer svoj vzrok v grehu. Zgodovinsko se je seveda moralo
izvršiti v nekih konkretnih okoliščinah in s konkretnimi vlogami posameznikov, a je
jasno spoznanje Cerkve, da je Bog v svoji previdnosti le uporabil te okoliščine, da je
izpolnil svoj načrt rešitve človeka iz posledic greha. Zato tudi kristjani v svoji
grešnosti v vsakem času prevzemamo svoj delež krive in odgovornosti za trpljenje in
smrt našega Gospoda.
OBVESTILA
Priporočam se za naročilo sv. maš.
Namesto verouka, se otroci udeležujete obredov velikega četrtka, petka in sobote (v
Tomaju ob 18.30, v Pliskovici ob 20h).
Velikonočna spoved v Tomaju v ponedeljek v župnijski KAPELI ob 18.45, v Križu v torek
ob 18.45.

BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDI na veliko soboto, 15.04.:
PONIKVE ob 14h, AVBER ob 14.15, DOBRAVLJE ob 14.30, GRAHOVO
BRDO OB 14.45, UTOVLJE ob 15.00, KRIŽ ob 15.30, TOMAJ in
PLISKOVICA po vigiliji. Bog povrni za vaše darove ob blagoslovu jedi.
Na veliko noč je pri vseh mašah darovanje (ofer) za cerkev. Bog povrni za
vaš dar

Štev.: 16/letnik V.

09. APRIL 2017

Pripeljala sta
oslico in žrebe; in
položili
so nanju svoja oblačila
in Jezus je sédel nanje.
Zelo veliko ljudi je na
pot
razgrnilo svoje plašče;
drugi pa so z dreves
sekali
vejice in jih stlali po
poti.
Množice pa,
ki so šle pred njim
in za njim, so vzklikale:
»Hozana Davidovemu
sinu!
Blagoslovljèn,
ki prihaja v
Gospodovem imenu!
Hozana na višavah!«
(Mt 21,7–9)
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
10.04.2017
PONEDELJEK

KAPELA

1900 Za zdravje, p.n. Cigale, LJ

11.04.2017
TOREK

KRIŽ

1900 V Anton Seražin, Križ 196

(Velikonočna spoved ob 18.45)
(Velikonočna spoved ob 18.45)

12.04.2017
SREDA
TOMAJ

1830

Po namenu od drugod

PLISKOVICA

2000

VV Kosič, Pliskovica 33

14.04.2017
VELIKI PETEK

TOMAJ

1830
2000

Obredi velikega petka
Obredi velikega petka

15.04.2017
VELIKA
SOBOTA

Blagoslov
velik. jedi

13.04.2017
VELIKI
ČETRTEK

16.04.2017
VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA
VSTAJENJA

Cvetna nedelja predstavi Jezusa v procesiji; enkrat, ko
prihaja v Jeruzalem, in enkrat, ko ga procesija vodi ven iz
mesta. Ob prihodu ga blagrujejo, ob izhodu ga zaničujejo.
V prvi procesiji ljudje polagajo pred njega oblačila, ob
drug, mu njegova oblačila odvzamejo.
V mestu je Jezus deležen dvojne obsodbe: najprej ga
obsodijo verske oblasti, potem še politične. To je dvojna
oblika odgovorov, ki jih svet daje Bogu. V tej množici smo
mi: so trenutki, ko Gospoda sprejemamo z vso prijaznostjo
in navdušenjem, drugič ga nasilno vržemo iz našega
življenja.

Po namenu drugod

PLISKOVICA

Blagoslov vel. jedi po razporedu

TOMAJ

1830

Vigilija: (VJože Gorup, Tomaj 11)

PLISKOVICA

2000

Vigilija: (VV Kosič, in Žerjal,
Pliskovica 80)

PLISKOVICA

800

VV Bandelj, Pliskovica 79

TOMAJ

1000

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

AVBER

1130

VFranc in Pavla Grmek, Dobravlje 4

Mnogo čudežev je, ki jih je storil Jezus, največji, očem
najbolj prikrit, je ta, ki se je godil pravzaprav vse
Jezusovo življenje in postal viden ob križu – to je čudež
ljubezni. Čudež, ko iz hudobije in sovraštva vzklije
ljubezen. Čim večja je človeška hudobija, tem večja se
rodi v Božjem srcu ljubezen. Ta čudež ljubezni naj se
razlije na vse nas. Bodimo odprti zanjo, saj nas Bog
potrebuje – preko nas hoče izvrševati dela ljubezni,
dobrote in miru v današnjem svetu.

