naše odrešenje in vstajenje.
Vsak udarec kladiva, s katerim so pribijali Jezusa
na križ, je prizadel bolečino tudi Mariji. Žeblji so
parali njeno srce in lahko si predstavljamo, da si je
kot vsaka mati želela, da bi lahko prevzela njegovo
bolečino. Ko je Jezus videl bolečino svoje matere
in zraven nje svojega učenca, ki ga je ljubil, je rekel materi:« Žena, glej tvoj sin!« Potem je rekel
učencu:« Glej, tvoja mati!« Učenec jo je vzel k
sebi.
Ni težko videti Mater Marijo, ki sedi na Golgoti

in drži v naročju mrtvo Jezusovo telo in nas trpeče
vabi: »Pridite, da vsaj ob pogledu na mojega mrtvega Sina iz ljubezni do njega, s kesanjem odstranite greh iz svojih duš.«
Matere, katerih otroci se izgubijo v 'stranpoteh',
se zlahka vživijo v doživljanje Marije – obsojanje, obrekovanje, kazanje s prstom in udarci, jim
ne predstavljajo tolikšne teže, kot njihova lastna
nemoč, ki jih hromi – hromi telo, misli, duha. Tiste
matere, ki jih spremlja Vera v Boga, zmorejo upati
in iskati luč na koncu tunela, medtem ko matere,
ki so 'oropane' vere, pogosto same zapadejo v duševne stiske in bolezni… vedno znova pa ostaja
njihovo naročje odprto za sprejem sina. (PT)

5. POSTNA NEDELJA, 21.3.
7.00: živi in + farani
9.00: + Jolanka, Drago in vsi iz družine URANKAR
10.30: po namenu
v zahvalo ob rojstvu: Erin Joseph SONI
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PONEDELJEK, 22.3., sv. Lea, spokornica

7.30: +Jože MERHAR
+ Ana HRASTNIK; obl., in sorodniki
TOREK, 23.3., sv. Alfonz Turibij iz Mongroveja, šk of
18.00: + Viktor, Darja, Frančiška in Franc SEME
+ Jože HORVAT, nadžupnik in dekan, obl.
priprošnja sv. Družini za varstvo in blagoslov
mlade družine
SREDA, 24.3., sv. Katarina Švedska, redovnica
7.30: za notranji mir
+ družini POŽLEP in KOŠIR
+ Vera ŠRAJ
ČETRTEK, 25.3., GOSPODOVO OZNANJENJE
7.00: +Magda HRASTNIK, Ivan in HRASTNIKOVI
10.30: Angela, Vinko KNEZ in rodbina
18.00: + Angela KOLŠEK; obl. , dva Karla, Katarina
in Terezija
PETEK, 26.3., sv. Kastul, mučenec
7.30: + Alojzij SLAPŠAK
18.00: + Meta LOMBERGAR
+ Peter KLINAR, 8. dan
SOBOTA, 27.3., sv. Gelazij, škof
18.00: + Štefanija DORNIK
+ starši MALEŠ

6. POSTNA NEDELJA, 28.3.
7.00: živi in + farani
9.00: + Marija PLANKO
+ Anica OJSTERŠEK
10.30: + starši Anba, Adolf BELEJ, Julijana in
Ivan BURGER (50 obl.) ter priprošnja za zdravje
Blagoslov zelenja je na začetku vsakega obreda, po
navodilih NIJZ se je potrebno naročiti, štev. je omejeno.

Le pot skoz trnje
in trpljene
vodi v Življenje

Srečanje z Marijo in mrtvi sin
v materinem naročju
Težko si je predstavljati Marijo s položaja vloge matere, kako je molče, v oddaljenem kotu
trga, pred Pilatovo palačo, skupaj z Janezom in
dobrimi ženami iz Galileje, poslušala Jezusovo
obsodbo. Njenega edinorojenega sina, ki ga je
bila, ob spočetju, pripravljena sprejeti, ne glede
na obsojanja in kazni, ki bi jo lahko doletele, so
popolni tujci kronali s trnovo krono, ter ga ogrnili
in osramotili s škrlatnim plaščem. Iz ust množice
je odmeval gnev: »Križaj ga!« V njej je verjetno
bolečina, kot kislina, razjedala njeno ljubeče srce
do sina. Nihče drug, kot Marija namreč ni poznal
Jezusove svetosti in nedolžnosti.

Verjamem, da je veliko mater tudi danes postavljenih v položaj, ko lahko le tiho, nemočno in z
daljave opazujejo, kako si njihov otrok, sam ali z
družbo, zaradi tveganega načina življenja (npr.
drog), jemlje svoje življenje. Bolečina mater, ki
so ob tem prisotne, je neznosna, kot je bila Marijina. Množice sicer ne vzklikajo: »Križaj ga!«,
verjetno pa za njenim hrbtom hitro širijo še kakšno neresnico ali sodbo o njej, ali njenem otroku. Nenavadno, kako skozi dolga stoletja ostajamo na enem mestu in ne zmoremo slediti
Jezusovim naukom o Ljubezni in Odpuščanju.
Po izrečeni Jezusovi smrtni obsodbi, so ga zopet
oblekli v njegova oblačila in mu na rame naložili križ. Iz palače je moral nadaljevati pot po ulicah proti Kalvariji. Marija je bila daleč. Lahko

je videla le križ, ki je, nad glavami zbrane množice, razprostiral svoje trde lesene roke. Sina, zaradi množice, skoraj ni videla. Kako krivično, po
krivem obsojen, in stran od nje, vsak s svojo bolečino. V sebi je lahko čutila, kako strašno breme
so mu naložili. Lahko si je predstavljati, kako je v
sebi hrepenela, da bi mu pomagala… pa ni mogla.
Prosila je k Nebeškemu Očetu, da bi mu to pot na
Kalvarijo olajšal.
Prvega Jezusovega padca pod križem Marija ni videla. Po stranski ulici je prehitela sprevod in čakala, da pride mimo Sin, obložen s težkim križem. Ko
ga je zagledala, je lahko videla njegovo obleko vso
umazano in okrvavljeno, njegove roke opraskane
in obraz okrvavljen in zamazan od cestnega prahu.
Njegovo telo je ječalo od bolečine. Marija je lahko
sklepala, da je Jezus padel pod težo križa, ki so mu
ga bili ustvarili naši grehi.
Le mati, ki je z nevidno nitjo in srcem povezana s
svojim otrokom, lahko čuti njeno boleče in ranjeno
srce, ki nemo kriči v množico, naj vendarle prenehajo. Podobno kot matere danes, prav tako nemo
kričijo in prosijo odrešitve za svoje otroke, ki zaidejo na stran poti Življenja. Vprašanje se zastavi
samo, zakaj smo grešniki tako neusmiljeni, zakaj
se ne izogibamo grehov, ko vendar naš greh Jezusa
tišči k tlom.
Jezus nadaljuje pot, spet nese svoj križ. Ljudje ob
cesti kričijo, ga obsojajo in ne vidijo, kako trpi.
Apostolov ni ob njem. V trenutku se Jezus sreča
z Marijo, svojo materjo, ki čuti, kako trpi. V teh
težkih trenutkih mu želi biti v oporo, vendar mu ne
more nič reči, iz oči pa ji seva bolečina. Brez besed
ga tolaži, objema v njegovi boli in vzpodbuja. Tako
mu pomaga nositi križ. Staršev, ki vzpodbujajo
svoje otroke in jih sprejemajo v njihovi resničnosti tudi danes je veliko. So kot svetilnik v viharni

noči, ki sveti, da se lahko ladja varno vrne v pristan.
Jezus omaga, zato mu določijo Simona iz Cirene,
da mu pomaga nesti križ. V Mariji se je zdramil
val hvaležnosti do Simona. In ker se Simon nejevoljno obotavlja, je spontano čutiti, kako je iz
materinskega srca privrela prošnja k Jezusu, naj
Simonu napolni srce s svetim ponosom, da bo razumel, da sme biti udeležen pri odrešilnem delu.
Verjetno bi Marija z veseljem objela Veroniko za
njeno usmiljeno delo, ki ga je storila Jezusu iz
dejanja ljubezni.
Drugi padec pod križem je Mariji dal vedeti, da
bo Jezus težko zdržal tako težko pot. Sama je
brez bremena križa ob Jezusu komaj še vzdržala.
Od srčne bolečine so se ji šibila kolena in sama
je omagovala. Ljubezen do Jezusa jo je vzpodbujala, da je vztrajala ob njem. V njegovi bolečini
je vedela za Sinovo srčno bridkost zaradi naših
grehov, ki je presegalo silno telesno trpljenje pod
težo križa, ki mu je bil naložen.
Jezus je Jeruzalemskim ženam govoril: »Ne jokajte nad menoj, temveč nad seboj in nad svojimi otroki!« in ko ga je Marija slišala je uvidela
usodo njenega naroda, ki bo prišla kot kazen za
nevero in trdovratnost, s katero je zavrglo svojega Odrešenika. Brez dvoma je iz Jezusovega
in njenega Srca šla goreča prošnja k nebeškemu
Očetu: »Oče, odpusti in prizanesi!«
Marijino srce se je skoraj ustavilo, ko je Jezus,
ves izčrpan, tretjič padel na tla in ga je križ čisto
potlačil. Bolečino, ki zareže, razume tisti, ki globoko ljubi in je v polnosti predan. Marija je razumela in občutila njegovo samoto, ko so Jezusa
javno slekli in se iz njega norčevali, iz Njega, ki
je bil nedotaknjen in čist, ki je predstavljal sveto
orodje naše Odrešitve. Telesno smrt je pretrpel v

