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SRČNO SEM ŽELEL JESTI Z VAMI TO VELIKONOČNO VEČERJO

Na cvetno nedeljo se spominjamo Jezusovega slovesnega vhoda v
Jeruzalem. Ljudje so ga sprejeli s palmami v rokah in z vzklikanjem:
»Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu!« To ni bil kralj
kot so številni svetni vladarji, ki so obdani s svetovalci in jih na konjih
spremlja vojska. Jezus je jezdil na osličku, obdan s svojimi učenci, ki
so bili v glavnem preprosti ribiči. Tako je Jezus ob svojem prihodu v
prestolnico jasno pokazal, da je njegovo kraljestvo drugačno in ga ni mogoče primerjati
z mogočniki tega sveta.
Jezus je na veliki četrtek, ko je obhaja velikonočno večerjo, rekel svojim učencem:
»Srčno sem želel jesti z vami to velikonočno večerjo, preden bom trpel, kajti povem vam,
da je ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu.« In vzel je kelih, se
zahvalil in rekel: »Vzemite to in si razdelite med seboj, kajti povem vam, odslej ne bom
več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo.« In vzel je kruh, se zahvalil, ga
razlomil, jim ga dal in rekel: »To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.«
Postavitev evharistije, posvetitev učencev v duhovnike in prvo obhajilo – to so glavni
poudarki začetka velikonočnega tridnevja. Na veliki četrtek je vse, kar se bo zgodilo z
Jezusom, že navzoče: apostoli so prejeli svoje poslanstvo, Jezus se ne bo oddaljil, ampak
bo vsak dan navzoč na oltarju kot tisti, ki se daruje in ga prejemamo v sveti hostiji. V
tej daritvi je navzoče tudi Jezusovo trpljenje, kajti to noč so Jezusa prijeli in ga odvedli v
sodno hišo in hkrati je v Jezusovi razdelitvi kruha in vina navzoč živi in vstali Gospod.
V tej velikonočni skrivnosti, v katero so bili poklicani apostoli, smo vključeni tudi mi
in jo obhajamo dokler Jezus ponovno ne pride in dokler ne bo Bog vse v vsem. Vse od
apostolske dobe dalje vodi Cerkev Sveti Duh, mi, ki smo kot romarji naproti končnemu
cilju, pa kličemo: »Marana Tha!« »Pridi, Gospod!«
Tako je Cerkev udeležena pri Jezusovem hrepenenju: »Srčno sem želel jesti z vami
to velikonočno večerjo!« Mi smo v to Jezusovo praznovanje vključeni po zakramentu
svete evharistije in tako smo že sedaj deležni večnega življenja. Sveti Tomaž Akvinski je
zapisal: »Zakrament je znamenje, ki nas spominja na to, kar je bilo že prej izvršeno, se
pravi, Kristusovo trpljenje; in kaže na to, kar v nas povzroči Kristusovo trpljenje, se pravi
milost; in ki napoveduje, se pravi vnaprej naznanja prihodnjo slavo.«
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
Cvetna nedelja
14. april
yy Danes je Cvetna nedelja. Godujeta Lidvina, devica ter Tiburcij, Valerijan in Maksim, mučenci.
yy Danes, popoldne ob 14.00 bo križev pot na prostem. Vodijo ga letošnji birmanci.
yy V sredo dopoldne bom obiskal bolnike. Lahko še prijavite kakšnega, ki ga redno ne obiščem ob prvih petkih.
yy S cvetno nedeljo vstopamo v veliki teden Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja. Obredi velikega tedna
bodo ob 19.00 zvečer. Na veliki četrtek in petek bo po obredih krajše skupno češčenje. Vzemimo si čas za
obrede, ki so povezani z velikonočno skrivnostjo.
yy V velikem tednu ni verouka. Otroci so povabljeni k obredom velikega četrtka, petka in sobote. Tudi v tednu
po veliki noči ne bo verouka.
yy Božji grob pripravlja Babni vrt. Pripraviti ga je treba že v torek. Moški se med seboj pomenite tudi glede
nošenja svetilk, bander in neba pri velikonočni procesiji. Čiščenje cerkve in okrasitev božjega groba naj bo
končano v sredo zvečer.
yy Na veliki četrtek se bodo župniji predstavili letošnji prvoobhajanci. 13 jih je. Podpirajmo jih s svojo
molitvijo. Starši naj pridejo s prvoobhajanci ob 18.30, da bo pred mašo kratka vaja. Po maši bo kratko
bedenje z Jezusom, ki je bil to noč na Oljski gori.
yy Na veliki četrtek začnemo z devetdnevnico k Svetemu Duhu. To je intenzivna priprava birmancev na njihov
praznik. Letošnje birmance vam priporočam v molitev.
Na veliki petek ni svete maše. Ta dan je Jezus umrl na križu, zato bomo ob 15.00 imeli križev pot, zvečer pa
bomo poslušali Janezov pasijon in častili Jezusa v grobu. Ta dan je strogi post.
yy Na veliko soboto bo zjutraj ob 7.00 blagoslov ognja. Blagoslov velikonočnih jedil bo popoldne: ob 15.00 bo
blagoslov v Tenetišah, ob 16.00 pa na Trsteniku. K obredom velikonočne vigilije prinesite s seboj sveče.
yy Na veliko noč, 21. aprila bo procesija ob 6.00, ob 7.30 bo sveta maša v Tenetišah, ob 9.30 pa bo druga sveta
maša v župnijski cerkvi. Ofer pri vseh mašah bo namenjen za vzdrževanje obeh cerkva.
yy V mesecu maju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
Cvetna nedelja
14. april
730 Tenetiše
1. za + Marjana Gregorca (obl.)
2. za + Staneta Markoviča (1. obl.)
830
za + Jasno Kadivec
1400
križev pot
Ponedeljek
Helena (Jelica) Alzaška, kneginja; Krescenc, mučenec
15. april
1900
po namenu
Torek
Bernardka Lurška, devica; Benedikt Jožef Labre, spok.
16. april
1900
za + Jožeta Studena (obl.)
Sreda
Simon Barsabejski, škof in mučenec; Robert, opat
17. april
1900
za + Zalko Zupan, 7. dan po pogrebu
Četrtek
Veliki četrtek – Evzebij, škof; Sabina Petrilli, red. ustan.
18. april
1900
za zdravje
Petek
++ Veliki petek - Leon IX., papež; Marcel Callo, mučenec
19. april
15.00
križev pot
1900
obredi velikega petka brez maše
Sobota
Velika sobota – Teotim (Teo), škof; Neža, redovnica
20. april
1900
za + Cveta (obl.) in Marto Kogovšek
Nedelja
VELIKA NOČ
21. april
600
za župljane
730 Tenetiše
za zdravje
930
za + Francko Valjavec, dar Bemostrovih
čiščenje in krašenje Trstenik – Dobrin Kristina, Zelnik Jožica, Preša Polona
20. april
Tenetiše – Pogačar Angelca

