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    MAREC – SUŠEC,           APRIL-MALI TRAVEN    

ZADNJIH 10 DNI  JEZUSOVEGA 

ŽIVLJENJA NA ZEMLJI,  VELIKA NOČ 

28..CVETNA.NED= PRETORIJ    7.- za farane, 

Pok.Leskovar,Berdnik,Marija Leskovar(Dobrava)  

10.- Jožica Sagadin,  Marija Šetar  

29.PON=BERTOL       8.- po n. Brezmadežne     

30.TOR= AMADEJ     8.- Mirko Dovnik     

31.SRE = GVID                       17.-za zdravo pamet      

1.VELIKI ČET=15.-Franc Pahičpogreb-maša 

18.zahvalna maša-za duhovništvo,                    

za USTANOVITEV SV EVHARISTIJE 

2.VELIKI PET=FRANČIŠEK P. 17.-OBREDI V..PETKA 

3.VELIKA SOB= 12.-IN 17 BLAGOSLOV JEDI                              

18.-VStAJENJE-ALELUJA – Marija Rak kv. 

4.VELIKA NOČ, JEZUSOVO 

VSTAJENJE.7,.za farane,10.-  Stanko Smole, Slavko 

Rak, Anton Marguč,Viktorija Uršič 
 Kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo 
tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724   

in v Laporju v dneh skozi teden 
 

AKCIJA –vsak dan  OD 200.45 DO 21h 

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,  bom 

molil v župnišču  ti pa, KARKOLI MOLIŠ 
ALI DELAŠ, SAM ALI S SVOJIMI  čez dan, 

pridruži v duhu skupni  molitvi OB 20.45!   KO 

skupaj DARUJEMO MOLITVE IN DELO 

DNEVA NEBEŠKEMU OČETU Ob21.blagoslov 

 

 

 
 

Ko je bil v Betaniji,  
v hiši Simona Gobavca,  

in je sedél pri mizi,  
je prišla žena z  

alabastrno posodico dragocenega 
dišavnega olja iz pristne narde.  

Strla je posodico in ga izlila  
na njegovo glavo.  

Nekateri pa so bili nejevoljni  
in so govorili med seboj:  

»Čemú ta potrata olja?  
Saj bi ga lahko prodali  

za več kot tristo denarijev  
in denar dali ubogim!«  

In jezili so se nanjo.  
Jezus pa jim je rekel:  

»Pustite jo!  
Kaj ji delate težave?« 

 

(Mr 14,3–8) 

 

Mr 14,1–15,47 

KRIŽ – DOKONČNA ZMAGA LJUBEZNI 

 

Po branju pasijona je nemogoče, da človeka 
ne bi pretreslo, razen če morda v njegovem 
srcu nečesa manjka. Evangelij nam danes 
poroča o tako neznosnih grozodejstvih, 
krvoločnosti, krivicah in okrutnosti, ki so jih 
zmožni povzročiti nizkotni ljudje. Ko se te stvari 

vsaj ne bi znova in znova ponavljale. Tako pa 
žal ne mine dan, ko mediji ne bi prinesli 
podobnih novih o trpljenju nedolžnih, o njihovih 
mukah. Ljudje namreč kar naprej neizprosno 
nadaljujejo z enakimi zločini. 

Jezus je vedel za vse, kar se bo z njim zgodilo. 

Celo hote je šel v to trpljenje. Koliko bolj se 

sprašujemo, zakaj je zavzel takšno stališče, 

toliko bolj smo prisiljeni razumeti, da 
je to zares sam hotel in da je 

pravzaprav bilo vse nekako že 
vnaprej določeno. Vse teče kot 

vnaprej zrežirano. Prvi se zoper Jezusa 

združijo farizeji, pridruži se jim še Juda. 
Kasneje organizirajo zasedo, sodišče s stražo 
pa potem vse ostale stvari vse do Golgote. Vse 

stvari so v logičnem zaporedju. Zadostuje 

stvari prepustiti sadistični 

ozkosrčnosti ljudi in stvari 

kar same tečejo naprej. 
V vsej tej zgodbi pa imajo tako Jezusove 

besede kot tudi njegov molk enak  

cilj: da bi samega sebe 
izničil, da bi ljudje tako lažje 
spoznali Očeta in bi bil s tem 

Bog proslavljen.  

Ne moremo si predstavljati še kakšnega 
globljega ponižanja, kot je bilo to Jezusovo. 
Prav tako nema je nepredstavljiva njegova 

vsesplošna ubogljivost in tako očitno 

(v človeških očeh) »sovraštvo do 
samega sebe«. V resnici  
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gre za zaupanje in vrtoglavo 
darovanje Očetu 

 o tem končno priča Jezus sam s svojo zadnjo 
molitvijo iz psalma, ki mu jo je položil na usta 
evangelist. 

 »Končano je!  

Oče, v tvoje roke izročam svojo 

dušo!« 

Po Jezusovem trpljenju se v 
resnici pričenja nov svet, v 
katerem vlada mir. V strašni 

preprostosti in v vsej čistosti se 
namreč pokaže dokončna 

zmaga ljubezni. V izničenju in 
ponižanju se pretresljivo pokaže, 

kako se iz tega rodi neuklonljiva 
zvestoba Bogu. 

Po: T. Kom 

 

 

KRIŽANI JEZUS 

 

Križani Jezus, vsi nas lahko prevarajo, 

zapustijo, razočarajo,  

edini ti nas ne razočaraš nikoli!  

Dopustil si, da so te naše roke kruto pribile na 

križ,  

da bi nam dopovedal, da je tvoja ljubezen 

resnična, iskrena, nepreklicna. 
 

Križani Jezus, oči naših prednikov so te iskale  

v napornih dneh njihovega življenja  

in so v tebi  našle tolažbo in mir.  

Oči naših staršev so videle tvoje rane  

in so začutile moč Božje ljubezni,  

ki se ne postara in ne ovene. 

Naše oči so videle tvoje pribite roke,  

pa vendar zmožne podarjati svobodo;  

vidijo tvoje noge, pribite na les,  

pa vendar zmožne hoditi in omogočati, da 

hodimo;  

vidijo tvoje srce, s sulico prebodeno,  

pa vendar vedno podarja odpuščanje, ki 

odrešuje. 

Križani Jezus, konec je utvare o sreči brez 

Boga.  

Vračamo se k tebi, edino upanje in odrešenik, 

edina radost in edina resnica,  

ki poteši srce in daje smisel in dostojanstvo 

življenju nas vseh. 

Križani Jezus, usmili se nas, grešnikov! 
 

Angelo Comastri, Zakladnica molitve 

 

 Slavimo te s palmovim zelenjem,  

pojemo ti hvalnice,  

v trumah hodimo za teboj, 

pričakujoč, da nas nekoč  

pokličeš iz groba  

kakor prijatelja Lazarja.  

Osličji mladič, na katerem jezdiš,  

se oglaša z mehkim glasom.  

Jeruzalem je ves prazničen  

in ne sluti velikega petka.  

Bodi zahvaljen,  

da smemo biti ob tebi  

in ti vzklikati: Hozana! 
 

Po: Molimo s Cerkvijo, B-2, IV/2 


 

Katero pero je v stanju 
opisati, kateri jezik 

izgovoriti tisto 
trpljenje in bolečine 
matere, ki je svojega 

ljubljenega Sina, 
prekritega z ranami in 

s krvjo oblitega, 
spremljala na morišče 
ter stala pod križem, 

ko jo je Jezus izročil svojemu ljubljenemu 
učencu Janezu. S svojimi ušesi je slišala, 

kako je njen Sin izročil svojega duha v 
roke Nebeškega Očeta, s svojimi očmi 

videla, kako je nagnil glavo in umrl. Tu se 
je izpolnila prerokba starčka Simeona: 
»Tvoje srce, Marija, bo presunil meč«. Toda 

Marija je tiho trpela, nobena tožba ni 
prišla iz njenih ust. Tako je postala Marija 

Kraljica mučencev, najlepši vzgled 
trpečih žena in mater. 

Mati, če jočeš ob smrti svojih otrok, žena, 
ki žaluješ ob grobu svojega prezgodaj 

umrlega moža, poglej Marijo pod križem 
in se uči tiho trpeti. Potrpežljivo 

preneseno trpljenje vodi k nebeškim 
radostim: to je kraljeva pot, po kateri je 

Marija sledila svojemu ljubljenemu Sinu. 
Na to pot nas oba tako ljubeče vabita: 
»Kdor hoče hoditi za menoj, naj vzame 

svoj križ in hodi za menoj«. Hvala Bogu! 
Naredi iz nas ljudi angele in heroje. 

 

bl. Anton Martin Slomšek 

 

 

 


