
JEZUS JE PREVZEL PODOBO HLAPCA IN POSTAL PODOBEN LJUDEM
Kakšen hočem biti pred ljudmi? Kako se trudim za svoje dobro ime? 

Zakaj hočem na vsak način ugajati in biti prikupen? S temi vprašanji se 
ubadajo mladostniki, ki bi radi zakrili svoje mozolje na obrazu in prehitro 
razvito telo, ki ga ne obvladajo. Danes pa ta vprašanja še bolj mučijo 
odrasle, ki so v prvi plan postavili kariero, uspeh v družbi, čim večjo 
pojavnost v medijih. Ali to pomeni, da se puberteta podaljšuje v štirideseta 
leta in vedno več odraslih nima dovolj samozavesti, da se morajo na vse 
načine truditi, da bi bili opazni? To še najbolj občuti nežnejši spol, ki bo 
vedno do določene mere diskriminiran s strani moških. Ali smo v tretjem tisočletju kot ljudje 
nazadovali, da se je treba z vsemi močmi boriti za samospoštovanje in prepoznavnost?

Ko je apostol Pavel opazoval ljudi v grškem mestu Filipi, ki je zaradi velike mešanice kultur 
in prepričanj predstavljalo svet v malem, je majhni krščanski skupnosti postavil za zgled Jezusa 
kot popolnega človeka. Takole jim je pisal: »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.« To pomeni, da se pri popolnem človeku morata zunanjost in 
notranjost pokriti, da ne sme prihajati do dvoličnosti, ko eno govorimo, drugo pa živimo. Jezus 
ni na zunaj kazal nobene vzvišenosti, še več, najraje se je družil s tistimi, ki jih je svet zaničeval. 
Do malih, ubogih in zatiranih je bil zelo tenkočuten in usmiljen, vzvišene in polne samega 
sebe pa je kritiziral, jih izzival s polemičnimi vprašanji, grajal je njihovo dvolično življenje in 
napuh. Čeprav je bil Jezus Bog, je hotel biti preprost človek, ki je lahko blizu vsakemu, ki se mu 
približa s svojo prošnjo, željo, bolečino in iskanjem nasveta.

Na cvetno nedeljo spremljamo Jezusov slovesen vhod v Jeruzalem. Ne prihaja na paradnem 
konju, ampak na osličku; nima kraljeve krone na glavi, pa čeprav bi si to zaslužil. Množica mu 
kljub temu ploska, ga občuduje in ga hoče postaviti za svojega voditelja. Zakaj? Ker jih je v 
puščavi večkrat nahranil, jih je rešil različnih bolezni, ker je govoril z oblastjo. Ta ista množica 
mu bo čez nekaj dni obrnila hrbet. Spet smo pri dvojnem obnašanju, kar je posledica slabega 
samospoštovanja. Takšno obnašanje slej ko prej privede v shizofrenijo, ko ne veš, kaj si in kaj 
bi rad postal. Če smo iskreni, je takšno obnašanje vsakodnevna praksa večine. Zato nam je 
Jezus konkreten zgled za posnemanje: »Čeprav je bil v Božji podobi, je prevzel podobo hlapca 
in postal podoben ljudem!«
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Nedelja Cvetna nedelja 29. marec 
yy Cvetna nedelja. Godujeta Bertold, redovni ustanovitelj in Štefan IX., papež.
yy Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste ta teden prinesli svoj dar za nove orgle. Naj vam dobri Bog bogato povrne s svojo 

milostjo.
yy Danes bomo imeli križev pot popoldne ob 14.00. Postaje križevega pota bodo skozi vas Trstenik, sodelovali pa bodo 

letošnji birmanci. Vabljeni.
yy Pred nami je veliki teden, ko se spominjamo najpomembnejših dogodkov našega odrešenja. Obredi bodo vedno ob 

19.00, kar velja tudi za soboto.
yy Bolnike bom obiskal v sredo dopoldne. Če je še kateri bolnik, ki ga ne obiščem ob prvih petkih, mi to sporočite.
yy Od četrtka naprej bo med obredi priložnost za spoved. Dobra spoved je najlepša priprava na veliko noč, ker samo čisto 

srce lahko vstali Zveličar napolni s svojim velikonočnim mirom.
yy Ta teden ne bo rednega verouka. Otroci od 4. do 9. razreda bodo imeli velikonočno spoved v torek ob 14.00, v Tenetišah 

pa ob 15.30.
yy Letos je na vrsti vas Pangršica, da postavi Božji grob. To storite do torka zvečer.
yy Na veliki četrtek se bodo med mašo predstavili letošnji prvoobhajanci skupaj z njihovimi starši. Po sveti maši bo nekaj 

časa skupno češčenje Najsvetejšega. Prvoobhajanci naj pridejo s starši k obredom ob 18.30, da bomo imeli prej krajšo vajo.
yy Na veliki petek je strogi post. Popoldne ob 1500 bo križev pot in zvečer ob 1900 obredi velikega petka. Vabljeni k češčenju 

križa in češčenju Jezusa v božjem grobu po obredih.
yy Na veliko soboto bo blagoslov ognja zjutraj ob 630.  Nato ga bodo ministranti in ministrantke raznesli po domovih. Ob 900 

bomo izpostavili Najsvetejše. Lepo ste vabljeni k češčenju.
yy Blagoslov velikonočnih jedil bo v Tenetišah ob 1500, na Trsteniku pa ob 1600. 
yy Na Veliko noč bo zjutraj ob 600 vstajenjska procesija in slovesna maša; v Tenetišah bo maša ob 830 in na Trsteniku pa bo 

druga maša ob 930. 
yy Velikonočni ofer v župnijski cerkvi bo namenjen za obnovo v župnijski cerkvi, v Tenetišah pa za redne stroške tamkajšnje 

podružnice. Že sedaj se vam iskreno zahvaljujem za vaše darove.
yy 200-letnica rojstva Janeza Boska: Pri opominjanju uporabljajte besede, ki spodbujajo, nikdar takih, ki ponižujejo. Hvali, 

kar zasluži pohvalo, za grajo pa bodi počasen.
yy V mesecu aprilu je še precej prostih dni za mašne namene.

Nedelja
800 Tenetiše

930

6. postna, cvetna nedelja
1. za + Alojza Kaštruna in vse ++ Ledrarjeve
2. za + Toma Bajžlja (obl.)
za + Jožeta in Cilko Weisseisen

29. marec 

Ponedeljek
1900

  Janez Klimak, opat; Amadej Savojski, vojvoda
za + Cveta Kogovška

30. marec

Torek
1900

Gvido, opat; Benjamin, diakon in mučenec
za + Katarino (obl.) in Petra Eljona

31. marec

Sreda
1900

Tomaž Toletinski, mučenec; Ljuba in Irena, mučenki
1. za duše v vicah
2. za + Vinka Perčiča (obl.)

1. april

Četrtek
1900

Veliki četrtek – Frančišek Paolski, puščavnik
1. za + Angelo Rezàr (obl.)
2. za + Anico, vse ++ Jamnikove, Blejčeve, Cimpermanove 

2. april

Petek
1500

1900

++ Veliki petek – Rihard, škof; Sikst I., papež
križev pot
obredi velikega petka

3. april

Sobota
630

1900

Velika sobota – Izidor Seviljski, c. uč.; Benedikt, redovnik
blagoslov ognja
za + Zofko Lombar

4. april

Nedelja
600

830 Tenetiše
930

VELIKA NOČ
Vstajenjska procesija – za + Zdravka Sirca, dar sosedov
za ++ Jožove
za + Manco, Johanco in Micko Valjavec

5. april

čiščenje in krašenje Trstenik – Teran Marinka, Smolko Marta, Škofic Francka
Tenetiše – Pušavec Majda

4. april


