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6. POSTNA NEDELJA, 25.3., cvetna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Angela, Vinko KNEZ in rodbina
        + Angela KOLŠEK, 8. obl., dva Karla, Katarina in Terezija
10.30: +  Sandi ZALOKAR
                  + Rozalija KOLAR, 30. dan
blagoslov zelenja
14.00: križev pot k sv. Mihaelu
PONEDELJEK, 26.3., ponedeljek velikega tedna
7.30: + nadžupnik Jože HORVAT
          + Ljudmila JURKOŠEK, 30. dan
           + Vinko in Amalija VOVK
TOREK, 27.3., torek velikega tedna 
19.00: + Franc, Ivanka LIPOVŠEK, Franc, Marija, Alojz 
            PLANKO ter Alojz OVČAR
         + Stane ŠRAML
               + Marija MLAKAR

7. kateheza: Duhovna dela usmiljenja
SREDA, 28.3., sreda velikega tedna
7.30: + zahvala in priprošnja za za zdravje
          + Zvonko PLAHUTRA
           + Janez KUMER

 čiščenje cerkve in priprava svetišča za velikonočne praznike
ČETRTEK, 29.3., VELIKI ČETRTEK
19.30:  + Vinko KRAŠOVC, 1. obl., in Marija
   + starši Marija in Jože TUŠEK, Helena, svak Lojze HVALIČ in
    priprošnja Lurški MB za zdravje in sv. Antonu za usliš. prošnjo
                + Agica ZUPANC
PETEK, 30.3., ++ VELIKI PETEK
15.00: križev pot
19.30: obredi velikega petka
SOBOTA, 31.3., VELIKA SOBOTA
7.00: blagoslov ognja
19.30: obredi velikonočne vigilije
                + vsi sorodniki
                +  Martin ZAVŠEK
                      + Ana KOLŠEK

 VELIKA NOČ, 1.4. 
6.00: procesija; sv maša: živi in + farani
        + Karolina BELEJ
        + Ana HRASTNIK
9.00: +  Boštjan, obl., in starši ROZMAN
            + Franc SREBOT, starši in starši KLEZIN
10.30: + Jože OJSTERŠEK

Zahvala za krašenje v marcu vasem Olešče, Padež, 
Požnica in Reka. V aprilu čistita in krasita Debro in 
Slivno.

 S cvetno nedeljo se začne neposred-
na priprava na veliko noč, ki je 

največji praznik v krščanstvu, in 
uvaja dneve velikega tedna. 

Cvetna nedelja ali oljčna nedelja je dan, ko se spomin-
jamo prihoda našega Gospoda Jezusa v Jeruzalem.
Jezus je najprej obudil Lazarja od mrtvih. Ljudske 
množice so prihajale, da bi videle Jezusa in Lazarja. 
Mnogi so zatem odpotovali v Jeruzalem na judovs-
ki praznik pashe. Pasha je spomin na osvoboditev iz 
egiptovskega suženjstva.
Hitro se je razvedelo, da je Jezus na poti v Jeruzalem. 
Množica je bila navdušena nad njim. 
Prihajali so z oljčnimi vejami in cvetjem in pozdravl-
jali Jezusa: „Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v Gos-
podovem imenu. Hozana jna višavah!“ (Mr 11,9b-10)
Apostoli so Jezusu pripeljali oslico, da bi Jezus zma-
goslavno prijezdil na njej v mesto. V tem trenutku se 
slišijo vzkliki veselja in petje množice, ki razglašuje 
Jezusa za kralja.
Mnogi prisotni so bili prepričani, da bo Jezus osvo-
bodil Jude rimskega suženjstva in sebe razglasil za 
zemeljskega kralja.
Jezus se je v nekem trenutku klicev dobrodošlice zaustavil 
in gledajoč Jeruzalem, zajokal nad tem mestom.
Jezus, ni prišel v Jeruzalem, da bi bil razglašen za 
kralja zemeljskega kraljestva, temveč da za nas trpi, 
umre in s svojim vstajenjem premaga smrt, da nas od-
kupi pri svojem Očetu. Cvetna nedelja je praznik, ki 
ga moramo gledati v povezavi z velikim petkom in 
Kristusovim vstajenjem.



Bazilika Božjega groba  
-kraj temeljev naše vere-

   V sklopu romanja po Sveti deželi smo zadnja dneva preživeli v 
Jeruzalemu. Jeruzalem je sveto mesto za vsa tri monoteistična ver-
stva: za jude, ker bi po Božjem naročilu Abraham na gori Moriji 
(ki je zdaj del Jeruzalema) moral Bogu darovati edinega sina Izaka, 
vendar je Bog samo preizkušal Abrahamovo vero in mu po an-
gelu sporočil, naj ne ubije svojega sina Izaka. Abraham je potem 
Bogu daroval ovna (1 Mz 22), in ker je tu več stoletji stal tempelj, 
kot središče judovske religije; za muslimane, ker naj bi od tu Mo-
hamed leta 632 šel v nebesa; in za nas kristjane, ker je pred 2000 leti 
v tem mestu za nas trpel, umrl in vstal naš Odrešenik Jezus Kristus. 

   Po izročilu in na podlagi arheoloških izkopavanj je znana skoraj ce-
lotna pot, po kateri je Jezus nosil križ. Po tej poti, imenovani ‘Via dolo-
rosa’ - ‘Pot žalosti, oz. ‘Pot Gospodovega trpljenja’ krščanski romarji 
molimo pobožnost križevega pota. Med molitvijo premišljujemo Je-
zusovo trpljenje, da bi se bolj zavedali, kako nas Bog ljubi. Ljubi nas do 
konca, celo tako, da je za nas dal svoje življenje, da bi nas s svojo krvjo 
umil naših slabosti in grehov ter tako omogočil, da bi se ob koncu ze-
meljskega življenja lahko v Nebesih združili z Bogom. Premišljevanje 
Kristusovega trpljenja pa nam tudi pomaga, da okrepimo voljo 
in trud za dobro ter smo bolj pozorni na boj proti vsakemu grehu.
Nivo ulic današnjega Jeruzalema je zaradi večkratnega porušenja 
mesta nekaj metrov više od površja, po katerem je pred 2000 leti hodil 
Jezus. Kljub višjemu površju mesta nas za bližnji vzhod tipične ulice 
kar ponesejo v tisti dopoldan, ko se je po njih s križem na ramah opo-
tekal Jezus. Verjetno je bilo dopoldne velikega petka vsaj malo podob-
no današnjemu dogajanju po ulicah Jeruzalema, nad katerimi se dvi-

gajo kamnite stavbe, kjer v njenih pritličjih domačini prodajajo skoraj 
vse, od sadja do zlatega nakita. Jezus je bil izmučen zaradi bičanja in 
pretekle noči, ki jo je moral preživeti na različnih zaslišanjih. Pri Pilatovi 
palači, katere del stoji še danes,  so vojaki Jezusu po bičanju in sramo-
tenju izročili lesen križ, verjetno težak tram, prečni del lesenega  križa, 
ki ga je moral vpričo domačinov nositi do kraja križanja. Na poti do 
Kalvarije ga je srečalo mnogo ljudi, kot pričuje Sveto pismo. Kje v tej 
množici sem jaz? Se borim zato, da bi ob atrakciji križanja mimoidočim 
prodal čim več podrobnosti? Se še dodatno norčujem iz že tako za-
sramovanega, ponižanega in izmučenega Trpina? Ali pa morda raje 
hitro pobegnem, ker se bojim? Ob poti je stala tudi neka Veronika, ki 
se ni ustrašila bučnega sprevoda, temveč se je prerinila skozi množico 
in z belim prtičem usmiljeno obrisala Jezusov potni in okrvavljeni 
obraz. Jezus ji je v tem prtiču zapustil dragocen spomin: svoje trpeče 
okrvavljeno obličje. Sem morda kot eden izmed njegovih učencev, ko 
so vsi razen apostola Janeza zbežali in križanje opazovali le od daleč? 
A od daleč – kakor je Peter dojel kmalu potem, ko je Jezusa zatajil – 
Jezusu ni mogoče slediti. To vemo tudi mi. Jezusu se sledi od blizu, ali 
pa se ga na koncu zataji. Toda sedaj mu zagotavljamo, da mu hočemo 
slediti od blizu sredi našega vsakdanjega dela, študija, ko hodimo po 
vasi in ko smo v cerkvi, v družini ali sredi zdravega razvedrila. Toda 
vemo, da sami ne zmoremo ničesar; z našo dnevno molitvijo, da!

“In nagnil je glavo in izročil duha.” 
   Molitev križevega pota smo končali pred baziliko Božjega groba. 
Streha te ogromne bazilike varuje več pomembnejših krajev, poveza-
nih z Jezusovim križanjem. Tudi kalvarijska vzpetina Golgota, ki je 
danes del mesta Jeruzalem, je dejansko v baziliki Božjega groba. Do 
kraja križanja se povzpneš po ozkih stopnicah, med vzpenjanjem v 
tišini vonjaš različna dišeča kadila, ki častijo prostor daritve in hkrati 
oznanjajo, da je celotna bazilika dom in svetišče različnih krščanskih 
cerkva – tudi Grške Koptske, Etiopske in Sirske pravoslavne cerkve. 
Kapela križanja je temačna, a kapele ne napolnjuje tema, ki bi človeka 
privedla v neprijeten položaj, temveč tema, ki te s pogledom na ikono 
križanega Kristusa spodbudi, da se zahvaljuješ Bogu, da je poslal Je-
zusa, ki nas je odrešil. Pod oltarjem, nad katerim ob križu stojita še ikoni 
sv. Marije in sv. Janeza,  je luknja, v kateri je stal Kristusov križ. Romar 
lahko po kolenih priroma pod oltar in dotikajoč se skale, v kateri je stal 
križ, moli: »Zvesti križ, edino ti si plemenito res drevo, ni lesá, ki rasel, 

cvetel, sad poganjal bi tako. Sladki les, na sladkih žebljih nosiš breme 
presladko.« »Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem 
svet odrešil!!« Nekaj časa še lahko obstojiš ob kapeli in v nemi tišini 
zreš na podobo križanega Jezusa. Lahko le gledaš, lahko le poslušaš 
ali preprosto moliš na kraju, kjer so iz prebodene Kristusove strani 

začele teči reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile. 
“Vzela sta Jezusovo telo in ga z dišavami vred povila”

   Opazujoč vernike je bil za marsikoga toliko bolj ganljiv obisk 
Božjega groba, ki je v manjši kapelici v sami baziliki. Evzebij iz 
Cezareje in Sokrat Sholastik sta zapisala, da je bil Jezusov grob od 
nekdaj kraj, na katerem je jeruzalemska krščanska skupnost opravl-
jala svoje obrede. Njegovo mesto so si zapomnili tudi potem, ko so 
na njegovem mestu Rimljani po križanju zgradili Hadrijanov tem-
pelj. Evzebij še posebej poudarja, da je odkritje groba “dalo vsem, 
ki so si ga prišli ogledat, jasen in viden dokaz dogodkov, ki so se 
nekoč zgodili na tem mestu” Arheolog Biddle z Oxfordske uni-
verze je kasneje teoretiziral, da bi “jasen in viden dokaz” lahko bil 
grafit, nekaj takega kot “To je Krisusov grob”, ki ga je pred gra-
ditvijo rimskega templja na steno načečkal neznan krščanski romar. 

 
Verodostojnost Božjega groba tako ni vprašljiva. Še trdnejši dokaz 
pa je bilo zame osebno opazovanje romarjev, ki so po nekaj trenutkih 
tišine prihajali iz kapele.  Dekleta, ženske in moški so bili vidno ganjeni. 
Ženske so si komaj brisale solze, prav tako tudi nekateri moški. A vi-
deti je bilo, kot bi bile to solze ganjenosti od veselja, ki potrjuje njihovo 
vero – da, Kristus je iz ljubezni do nas umrl in potem od mrtvih vstal! 
Kristus torej živi in to je razlog velikega veselja za vse nas!  
   Naj praznovanje temeljnih dogodkov z dobro osebno pripravo 
okrepi naše verovanje v Kristusa in nam pomaga, da se odpremo in 
postanemo bolj sprejemljivi za Božjo pomoč in spreobrnjenje srca.


