9. postaja
Jezus pade tretjič
Molimo te, Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Iz Drugega pisma apostola Pavla Korinčanom
(5,14–15)

Kristusova ljubezen nas namreč žene, da smo takole presodili: Eden je umrl za vse, torej so vsi umrli;
in za vse je umrl, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več
sami sebi, ampak tistemu, ki je zanje umrl in vstal.
Tretjič Jezus pade pod križem, obremenjen z našimi
grehi, in tretjič se skuša pobrati, ko zbira moči, ki
mu preostajajo, da bi nadaljeval pot na Golgoto. Ne
pusti se streti, da bi podlegel skušnjavi.
Od učlovečenja dalje nosi Jezus križ človeškega
trpljenja in greha. V polnosti in za večno si je naložil človeško naravo in tako ljudem pokazal, da je
zmaga možna in da je odprta pot k Božjemu posinovljenju.
Gospod Jezus, na Cerkev, ki se je rodila iz tvoje
odprte strani, pritiska križ mnogih razdeljenosti, ki
oddaljujejo kristjane ene od drugih in od edinosti,
ki si jo hotel zanje; odstopajo od tvoje želje, »da bi
bili vsi eno« (Jn 17,21) kakor Oče s teboj. Ta križ z vso
svojo težo tlači k tlom njihovo življenje in njihovo
skupno pričevanje. Nakloni nam, Gospod, modrost
in ponižnost, da se bomo pobrali in šli naprej po poti
edinosti v resnici in Ljubezni, ne da bi pred delitvami, s katerimi se soočamo, podlegali skušnjavi, da
bi se zatekli zgolj k merilom osebnih ali sektaških
interesov (prim. Ap. spodb. Cerkev na Bližnjem Vzhodu, 11).
Daj nam, da se bomo odpovedali miselnosti razdeljenosti, »da se Kristusov križ ne izniči« (1 Kor 1,17).
Amen.
Vsi: Pater noster / Oče naš
(pripravila PT)

2. POSTNA NEDELJA, 28.2.

7.00: živi in + farani
9.00: + Marija, obl., Franc GOTAR, Karli KLEZIN in
Štefka LEBIČ
+ Marija MAČEK
10.30: + Marija, obl., in mož Franc PUH
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PONEDELJEK, 1.3., sv. Albin, škof

7.30: + Anika VODIŠEK
+ Irena MAČEK
+ Antonija PINTER
TOREK, 2.3., sv. Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja
18.00: + Darja, obl., in Viktor SEME
+ Alojzij KLINAR, obl.
+ Branko ROMIH, 30.dan
SREDA, 3.3., sv. Kunigunda, cesarica
7.30: + Danica MAČEK, 30. dan
živi in + iz družine CVERLE
ČETRTEK, 4.3., sv. Lucij I., papež
18.00: + Stanislav KRAJNC
+ Marjana ŠKORJA
PETEK, 5.3., sv. Hadrijan, mučenec
7.30: + Alojzij SLAPŠAK
18.00: + Marija SKALE
+ Franc Alojz DEŽELAK
SOBOTA, 6.3., .sv. Fridolin, opat
18.00: za ohranitev zdravja in + Jože SLAPŠAK, Vinko
ter Angela KNEZ
+ Jože in Dragica PIŠOTEK
celodnevno češčenje Najsvetejšega
3. POSTNA NEDELJA, 7.3.
7.00: živi in + farani
+ Dragica TURK
9.00: + Martin ŠKORJA, 30.dan
10.30: + Jože TUŠEK
--------------------------------------------------------------Zahvala za krašenje v februarju naseljema Debro in
Slivno. V marcu čistita in krasita Jagoče in Tovsto.

Smo se tudi mi zapletli v
»trnje«
zaskrbljenosti in strahu?

Nadaljujmo s postajami križevega pota, ki nastajajo
v različnih človeških okoliščinah. S prvo postajo,
kjer Pilat obsodi Jezusa na smrt, smo se srečali v
prejšnji Martinovi liliji.
2. postaja
Jezus sprejme križ
Molimo te, Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Slekli so ga in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. Iz trnja
so spletli krono in mu jo dali na glavo. Potem ko so ga
zasmehovali, so mu slekli plašč, ga oblekli v njegova
oblačila in odvedli, da bi ga križali (Mt 27, 28, 30, 31).
Jezus, ponižali so te in te zasmehovali. Lahko bi se branil, lahko bi povedal, da si nedolžen, a si molče sprejel
križ in v njem videl Očetovo voljo in naše odrešenje.
Ostal si v občestvu z Očetom. »Vendar nisem sam, kajti Oče je z menoj.« (Jn 16,32)
Kaj pomeni sprejeti svoj križ? Sprejeti svoje življenje.
Sprejeti vse, kar je v meni: strah, tesnobo, žalost, bolezen, stisko, nemoč. Sprejeti in ne zavračati. Zavračanje
jemlje moč in ne vodi v odrešitev. Sprejeti, objeti in
položiti v Očetove roke.
Jezus, ponujaš pomoč in vznemirjaš s vprašanjem o
tem, v čem je moj križ, ga sprejemam, se borim proti njemu, ti dovolim, da mi ga pomagaš nositi? Koga
zasmehujem, ponižujem, s čim nalagam križ svojim
bližnjim?
Kdo si zame Jezus Kristus? »Kaj pa vi pravite, kdo
sem?« (Mr 8,27), sprašuješ tudi mene. (pripravila JK)
V premišljevanju križevega pota se večkrat znajdemo ob Jezusovih padcih pod težo križa. Ustavimo
se ob teh trenutkih Gospodovih padcev. Tri od štirinajstih postaj križevega pota, ki jih je vodil papež
Frančišek v Koloseju, 29. marca 2013, na veliki petek, so zapisali mladi Libanonci, pod vodstvom antiohijskega patriarha Maronitov, kardinala Bechara
Boutrosa Raija.

3. postaja

Jezus pade prvič
Molimo te, Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Iz knjige preroka Izaija (53,5)
Zaradi naših grehov je bil ranjen, potrt zaradi naših hudobij. Za naše zveličanje ga je zadela kazen,
po njegovih ranah smo ozdraveli.
On, ki v svoji božanski roki drži nebesne luči in
pred katerim trepetajo nebeške sile, pade po tleh
pod bremenom križa, ne da bi se zaščitil.
On, ki je prinesel svetu mir, zdaj ranjen od naših
grehov pade pod težo naše krivde.
»Glejte, o verniki, našega Odrešenika, kako stopa
po poti na Kalvarijo. Stiskajo ga bridke bolečine,
moči ga zapuščajo. Pojdimo pogledat ta neverjetni dogodek, ki presega naše razumevanje in ga je
težko opisati. Temelji zemlje so se stresli in strašen
strah je prevzel navzoče, ko je bil njihov Stvarnik
in Bog stisnjen pod težo križa in se je pustil peljati
v smrt iz ljubezni do vsega človeštva« (Kaldejsko
bogoslužje).

Gospod Jezus, dvigni nas iz naših padcev, popelji
našega izgubljenega duhá nazaj k tvoji resnici. Ne
dovoli, da bi se človeški razum, ki si ga ti ustvaril
zase, zadovoljil z delnimi resnicami znanosti in tehnike, ne da bi si skušal zastaviti temeljnih vprašanj
o smislu in bivanju (prim. Ap. pismo Vrata vere 12).
Daj nam, Gospod, da se bomo odprli delovanju tvojega Svetega Duha, da nas bo pripeljal do polnosti
Resnice. Amen.
Vsi: Pater noster / Oče
naš

7. postaja
Jezus pade drugič
Molimo te, Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Iz knjige Psalmov (22,8.12)
Vsi, ki me vidijo, me zasmehujejo, kremžijo ustnice, zmajujejo z glavo.
Ne bodi daleč od mene, saj je stiska blizu, saj ni
nikogar, ki bi mi pomagal.
Jezus je sam pod notranjo in zunanjo težo križa.
Do padca pride, ko postane teža zla prevelika in
je videti, da krivica in nasilje nimata več meja.
On pa ponovno vstane, ker se opira na neskončno zaupanje v svojega Očeta. Vpričo ljudi, ki ga
prepuščajo njegovi usodi, ga dvigne moč Duha;
popolnoma ga zedini z Očetovo voljo, voljo ljubezni, ki vse zmore.
Gospod Jezus, v tvojem drugem padcu prepoznavamo toliko položajev, v katerih se sami znajdemo in so videti kot slepe ulice. Med njimi so taki,
ki izhajajo iz predsodkov in sovraštva, ki zakrknejo naša srca in vodijo k verskim sporom.
Razsvetli našega duhá, da bo, kljub »človeškim in
verskim razlikam« prepoznal, da »žarek resnice
razsvetljuje vse ljudi«, ki so poklicani, da hodijo
skupaj – v spoštovanju verske svobode – proti resnici, ki je edino v Bogu. Tako bodo lahko različna verstva »stopila skupaj, da bi služila skupnemu
dobremu in prispevala k razvoju vsakega človeka
in k izgradnji družbe« (Ap. spodb. Cerkev na Bližnjem
Vzhodu, 27–28).
Pridi, Sveti Duh, potolaži in okrepi kristjane,
še posebej tiste na Bližnjem Vzhodu, da bodo
– združeni s Kristusom – na svetu, ki ga cefrajo
krivice in spori, priče njegove vseobsegajoče
ljubezni. Amen.
Vsi: Pater noster / Oče naš
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