
GOSPOD MI JE DAL JEZIK UČENCEV, DA BI ZNAL KREPITI OMAGUJOČE
Prva vloga, ki jo mora sprejeti vsak otrok, je vloga učenca. Dojenček je 

zelo nebogljeno bitje, popolnoma nepripravljeno na življenje, brez sleherne 
izkušnje, zato se mora vse naučiti. Kako se otrok uči? Tako, da opazuje, 
kaj delajo odrasli in jih posnema. Otrok ima na široko odprte oči, ker je 
zanj vse novo in stvari, ki jih opazi, takoj preveri, kako mu lahko koristijo. 
Podobno kot otrok v šoli posluša učitelja, prerok posluša Boga in izpolni 
nalogo, za katero je bil izbran. Zato nam Izaija govori o jeziku učencev, ki je namenjen 
krepitvi vseh, ki so padli, so žalosti in so v svojem življenju omagali. Tolaži in krepi pa lahko 
le beseda, ki je rojena iz poslušanja Besede. Zato nas Izaija poučuje takole: »Gospod Bog mi 
je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj!« Prerok se je namreč zavedal, 
da je bil izbran, da tolaži in lajša bolečine, kar je težka naloga in je bil večkrat v skušnjavi, da 
bi se umaknil. Ker je govoril resnico, ga je marsikdo gledal po strani in ga sramotil. Vsakdo 
hoče biti avtonomen in si življenja ureja po svoje, kar pogosto ni v skladu z Božjim načrtom. 
Ljudje nočejo poslušati kritiko na svoj račun in zato človeka, ki blati njihov ugled zavračajo, 
sramotijo in ga preganjajo. Prerok je prisiljen, da sramotenje sprejme in trpi za resnico. Ko 
je Izaija sprejel to svojo vlogo, je bil deležen številnih milosti in moči s strani Boga: »Gospod 
Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmesti. Svoj obraz sem naredil kakor kremen, saj sem 
vedel, da ne bom osramočen.« Bog ga rešuje iz stiske, medtem ko nasprotnike, zaradi njihove 
napačne usmeritve, razglasi za krive. Ne zavrže jih, temveč jih postavi na preizkušnjo in jim 
da novo priložnost, da se lahko ponovno odločijo za pot pravičnosti.

Preroki so se v svojem poslanstvu izkazali kot dobri poslušalci in iskalci Božje volje. Kdor 
hoče postati moder ve, kdaj sme govoriti in kdaj je bolje molčati. Prerok je naprej poslušalec 
Besede, ki ga napolni z močjo, da je potem sposoben pričevati za resnico. Sveti Bazilij iz 
Cezareje pravi takole: »Kakšen je bil učitelj, takšen naj bo tudi služabnik: dostojanstven in 
miren med ponižanjem in žalitvami.« Zato je Jezus najlepši zgled za svoje učence: uči jih, 
kako je treba prenašati krivične obtožbe, telesno trpljenje in tudi smrt. Nasproti našemu 
prirojenemu ponosu je namreč postavil Božjo potrpežljivost. Apostol Pavel je v pismu 
Filipljanom zapisal: »Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je 
postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil 
ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako keleno.«   
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Nedelja 6. postna - cvetna nedelja 28. marec
yy Danes je 6. postna - cvetna nedelja. Godujeta Proterij, škof in Marija Praška, devica.
yy Prestavili smo uro in med tednom bodo sedaj svete maše ob 19.00.
yy S ponedeljkom se začne veliki teden, v katerem je zaobjeto bistvo naše vere. Napolnjen je z veliko simbolike in 
je bogat s svojo sporočilnostjo. To je teden pričakovanja, umiranja, negotovosti in vstajenja v novo življenje. Ne 
vemo, kaj vse se bo v teh dne zgodilo na področju korona virusa, a kljub temu ima župnija nek načrt za veliko-
nočno tridnevje in praznovanje velike noči. Sproti vas bomo na internetni strani obveščali o vseh spremembah. 
K obredom in k maši pridite kot družina in bodite v cerkvi skupaj kot »mehurček«. Naj bo letos udeležba pri 
eni velikonočni maši, ker se bomo strogo držali predpisov glede korone.

yy Veliki četrtek: spomin na Jezusovo zadnjo večerjo, apostoli so bili pri prvem obhajilu in Jezus jim je zaupal 
duhovniško poslanstvo. Sveto mašo in češčenje po njej bo rezervirano za prvoobhajance in njihove starše. 
Maša bo ob 17.30.

yy Veliki petek: edini dan v letu, ko Cerkev ne obhaja svete maše, saj se ta dan spominjamo Jezusove daritve na 
križu. To je dan strogega posta. Ob 15.00 bo križev pot, zvečer ob 19.00 pa obredi: poslušanje Božje besede s 
pasijonom, slovesne prošnje, češčenje križa in obhajilo.

yy Velika sobota: zadržujemo se ob Jezusovem grobu in premišljujemo o njegovem trpljenju in smrti. Ob 7.00 bo 
blagoslov ognja, blagoslov velikonočnih jedil bo letos po vaseh: 15.00 v cerkvi v Tenetišah, 15.30 na Pangršici 
pri križu; 16.00 v Čadovljah pri kapelici; 16.30 v Žabljah pri križu; 17.00 v Babnem vrtu pri križu sredi vasi; 
17.30 na Povljah pri kapelici in ob 18.00 v cerkvi na Trsteniku. Zvečer ob 19.00 bo velikonočna vigilija.

yy Velika noč: ob 7.00 bo jutranja sveta maša brez procesije, ob 7.30 bo sveta maša v Tenetišah in ob 10.00 še ena 
sveta maša v župnijski cerkvi.

yy Voščilo naših škofov: Letos posebno težko čakamo na praznik aleluje, na praznik vstajenja in življenja. V sebi 
nosimo vse sveže grobove, v katere smo položili žrtve virusa v preteklem in tem letu. V sebi nosimo njihovo 
osamljeno umiranje na posebnih oddelkih bolnišnic. V sebi nosimo vse tiste, ki za njimi jočejo v žalovanju in 
živijo v bolečini, da se niso mogli prav posloviti od njih. V sebi nosimo strah vseh tistih, ki so okužbo preboleli 
in tistih, ki pred njo trepetajo. Živimo veliki petek, ki je dolg, predolg. Gospod, čakamo na dan, ko bo nad 
tem svetom grobov in bolečine zadonela aleluja. Ne samo aleluja velikonočnih obredov, ki je čudovita in krepi 
človeka. Pač pa tista dokončna aleluja, ko bodo vsi ti grobovi izpraznjeni smrti, ker bodo vanje položeni vstali 
v življenje, s teboj, za večno. Vsem voščimo blagoslovljene velikonočne praznike.

yy V mesecu aprilu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

6. postna nedelja – cvetna nedelja
za + Lojzeta Kaštruna (obl.)
1. za + Tomaža in Francko Lombar (obl.)
2. za župljane

28. marec

Ponedeljek
1900

Bertold, redovni ustanovitelj; Gladys, kraljica
za + Marijo Štern, dar Spodnjega Trstenika

29. marec

Torek
1900

Janez Klimak, opat; Amadej Savojski, vojvoda
za ++ Slapnikove

30. marec

Sreda
1900

Gvido (Vido), opat;  Benjamin, diakon in mučenec
za + Marjana Zupana

31. marec

Četrtek
1730

Veliki četrtek – Tomaž Toletinski, muč.; Ljuba in Irena, muč.
za zdravje

1. april

Petek
1500

1900

++ Veliki petek – Frančišek Paolski, redovni ustanovitelj
križev pot
obredi velikega petka

2.  april

Sobota
1900

Velika sobota – Rihard, škof; Sikst I., papež
za + Vinka in Francko Valjavec ter vse Fendetove

3.  april

Nedelja
700

730 Tenetiše
1000

Velika noč
za +Joža in vse ++ Vogarjeve
za + Franca in Cecilijo Košir
za + Slavka Pečnaka

4.  april

čiščenje in krašenje Trstenik: Bojana Boncelj, Francka Štefe, Andreja  Ravnikar
Tenetiše: 
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.


