
SVOJO POSTAVO BOM ZAPISAL V NJIH SRCE
Vsakdo si naredi določeno postavo oziroma načrt, kako bo njegovo 

življenje potekalo in kaj bo na prvem mestu. Večina postavi na vrh 
lestvice prioritete, ki hitro padejo v oči in zagotavljajo takojšnji uspeh: 
nepremičnine, denar, kariera, prestiž, ugled v družbi. Potem pa pride 
nenadni zasuk, povezan z neljubimi okoliščinami, ko se vse poruši. To 
smo doživeli ob korana virusu, ki je zamajal vse, kar smo imeli za edino 
veljavno in kar nas je naivno prepričevalo, da smo gospodarji. Naenkrat ni nič več tako 
kot je bilo in marsikdo je podvomil v smiselnost različnih vladnih ustanov in medicinske 
stroke: »Omejujejo nam svobodo! Kršene so osnovne človekove pravice! Organizirajmo 
proteste!« Tako se odziva človek, ki vidi le svoje osebne interese in mu je za bližnjega 
prav malo mar. O tem nas prepričuje tudi Sinajska postava, zapisana na dve kamniti tabli, 
ki jo vsi poznamo kot Deset zapovedi. Te zapovedi je že v Mojzesovem času vsakdo po 
svoje razlagal in danes jih še huje kršimo. Bog je to opazil in je sklenil, da tako več ne gre 
naprej. Prerok Jeremija je stopil pred ljudstvo in jim rekel: »To je zaveza, ki jo bom sklenil 
z Izraelovo hišo: Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal!«

Ta nova zaveza je povezana z duhovnim rojstvom, kar se zgodi pri krstu. Zmeda, ki jo 
v času korone marsikdo čuti je povezana z neredom oziroma nepravilnim vrstnim redom 
zadev, ki smo si jih zastavili kot življenjski načrt. Vse se nam podira, ker je na vrhu naša 
moč, kaj vse bomo naredili. Korona nas je glede aktivnosti zelo omejila: nekateri so izgubili 
službe, nekaj odstotkov delavcev je na čakanju, mnogi delajo na daljavo, od doma. Korona 
je zato čas za razmislek: je moje središče res Stvarnik, ki me je priklical v življenje, ali 
sem v središču jaz? Ko ni vidnih uspehov, s čimer bi se lahko pohvalil pred drugimi, se 
moram ozreti v svojo notranjost in ugotoviti, ali sem še vedno zadovoljen in srečen. Če 
sem na prvo mesto postavil Boga, me on vodi v mojo notranjost, da prepoznavam svojo 
vrednost in ko mi je to uspelo, lahko pristopim k ljudem, da jim prisluhnem, jih razumem v 
njihovih stiskah in jim po svojih močeh pomagam. Kriza, me uči pravilnega krmarjenja, ko 
z veliko mero potrpežljivosti, zaupanja, upanja, vere in ljubezni gledam različne ponudbe, 
jih primerjam med seboj in se odločim za tisto, kar bo koristilo tako meni kot bližnjemu. 
Na preizkušnji namreč nisem le jaz, temveč vse, kar me obdaja: moja družina, partnerski 
odnosi, delo, moja vera, tudi sama Cerkev. Zato pogumno odrinimo na globoko!
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Nedelja 5. postna nedelja 21. marec
yy Danes je 5. postna, tiha nedelja. Godujeta Serapion, škof in mučenec ter Lupicin, opat.
yy Zadnja nedelja pred cvetno nedeljo se imenuje tiha nedelja. Nekoč so to nedeljo vse podobe v cerkvi zagrnili 
v vijolične zavese. S tem je bilo poudarjeno, da samo Jezusovo trpljenje rešuje človeštvo krivde in ga odrešuje. 
Od tihe nedelje do velikega petka je glavna misel prav Kristusovo trpljenje.

yy V četrtek, 25. marca je praznik Gospodovega oznanjenja. Mesto Nazaret je po vsem svetu že dva tisoč let znano 
po dogodku, o katerem poroča evangelist Luka in ki se ga spominjamo trikrat na dan zjutraj, opoldne in zvečer, 
ko se oglasijo zvonovi in molimo: »Angel Gospodov je oznanil Mariji ...« Skrivnost Gospodovega oznanjenja 
in učlovečenja se je dogodila v skromnem prostoru, ki je danes pod novo nazareško baziliko Oznanjenja. Tu 
je preprosta nazareška deklica Mirjam-Marija pristala na povabilo božjega poslanca nadangela Gabrijela, da 
postane mati učlovečenega božjega Sina. Tu je izrekla za zgodovino človeštva najpomembnejši 'da' in s tem se 
je začel uresničevati božji načrt odrešenja. Sveta maša bo ob 18.00 zvečer. Lepo vabljeni.

yy Cvetna nedelja (tudi cvetnica) je zadnja nedelja pred veliko nočjo, ko kristjani blagoslavljamo v šope ali butare 
povezano pomladansko zelenje ali oljčne veje, kar je razširjeno po vsej Evropi že od 9. stoletja dalje.  Za praznik 
so ljudje lomili oljčne in palmove veje ter jih postlali kot preprogo pred Jezusom, ko je ta na oslu prijahal v 
Jeruzalem in tu doživel navdušen sprejem. Cvetna nedelja je uvod v veliki teden, ko se spominjamo zadnjih 
dni Jezusovega zemeljskega življenja, zato se pri maši bere daljše poročilo o Jezusovem trpljenju – pasijon. V 
župnijski cerkvi imate ves teden na razpolago oljčne vejice. Vaš dar je namenjen za primorsko župnijo, ki nam 
je dobavila oljčne vejice. Na cvetno nedeljo bomo na začetku svete maše v cerkvi najprej blagoslovili butare 
in zelenje. Med sveto mašo bo v Tenetišah in na Trsteniku priložnost za velikonočno spoved. Še vedno veljajo 
stroga pravila korone.

yy Z očetovskim srcem: Zaupanje ljudstva v sv. Jožefa je povzeto v izrazu »Ite ad Ioseph«, ki se nanaša na čas 
lakote v Egiptu, ko so ljudje faraona prosili za kruh, on pa je odgovarjal: »Pojdite k Jožefu; kar vam poreče, to 
storite!« Šlo je za Jožefa, Jakobovega sina, ki so ga bratje iz zavisti prodali in ki je – v skladu s Svetim pismom  – 
pozneje postal podkralj Egipta. Kot Davidov potomec, iz katerega korenine naj bi po prerokbi preroka Natana 
Davidu pognal Jezus, in kot ženin Marije iz Nazareta, je sv. Jožef tečaj, ki združuje Staro in Novo zavezo.

yy V mesecu marcu je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše

830

5. postna – tiha nedelja
1. za + mamo Olgo, ata Petra in brata Milana Hribarja
2. za + Mici Pušavec, dar sosedov
za + Katarino (obl.) in Petra Eljona ter Janeza Ješeta

21. marec

Ponedeljek
1800

Lea, spokornica; Tomaž Carigrajski, patriarh
za + Jožico Bizjak, dar Darinke Ješe

22. marec

Torek
1800

Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof; Jožef Oriol, duhovnik
za + Marijo Štefe (obl.)

23. marec

Sreda
1800

Katarina Švedska, redovnica; Dionizij Palestinski, mučenec
za + Francko Dolinšek in Jero Grašič

24. marec

Četrtek
1800

Gospodovo oznanjenje; Prokop, opat; Emilijan Kovč, mučenec
1. za Manco Perčič in vse ++ Cudermanove
2. za + mamo Ivanko in teto Milko Markuta

25. marec

Petek + Evgenija, mučenka; Liudger (Ludgar), škof 26. marec
Sobota
1900

Peregrin, redovnik; Gelazij škof
1. za + Miha Celarja (obl.)
2. za + Franca Ušlakarja, dar sosedov iz Čadovelj

27. marec

Nedelja
730 Tenetiše

830

6. postna nedelja – cvetna nedelja
1. za + mamo Olgo, ata Petra in brata Milana Hribarja
2. za + Mici Pušavec, dar sosedov
za + Katarino (obl.) in Petra Eljona ter Janeza Ješeta

28. marec


