3. POSTNA NEDELJA
7. marec 2021 Leto B Št. 10
Do preklica iz strani škofije, napovedane maše (vsak dan ob 8h, nedeljo ob 8.30h) v naši cerkvi
boste lahko sledili direktno preko računalnikov in mobilnih naprav s Facebook-live
www.facebook.com/ourladyofmm
Until revoked by Archdiocese, you will be able to follow the announced Masses (daily 8 am and Sunday 8:30 am)
from our church directly through computers and mobile devices on Facebook-live

Nedelja, 7.mar: 3. POSTNA NEDELJA
Psalm: »»Gospod, ti imaš besede večnega življenja.«
»Lord, you have the words of eternal life.«
Župnija Brezmadežna s Čudodelno Svetinjo:
8.30 Za žive in pokojne župljane
+ Starši Plut, Jože Plut
+ Amalija Testen, družina
+ Janez in Mara Muhič, J.M.M.
+ Ignac Kersnik, hčerka Mary
+ Lojze Zajc, žena in hčerke
+ Ana Horvat, Vinci in Helen Horvat
+ Marijana Camprisi, teta Helena Horvat
+ Frank Nagode, Jane Hull in hčerke
+ Peter Zabukovec, Frank Zabukovec
+ Anton Juha, otroci
+ Katarina Kolenko, Frank Kus Sr.
+ Julka in Franc Godec, družina Peternelj
+ Jože in Anica Pilih, družina Peternelj
+ Rajko Furlan, Vida Furlan z družino
+ Frank Žumer, hčerka Sonya z družino
+ Anton Cek, otroci
+ Peter Intihar - obl., družina Jakopin
+ Frank Mate, Milka Mate and family
ŽUPNIJA MARIJA POMAGAJ:
+ Franc Godec - obl., družina
+ John in Angela Jager, družina
+ Vinko Levstik, družina Slavka Levstik
+ Terezija in Karel Kromar, otroci
+ Iz družine Rakar, Joži Kastelic z družino
+ Marija in Franc Gelt, Agata Zoldoš
+ Ivanka in Franc Feidel, družina Batič
+ Ljuba Ocverk, družina Batič
+ Irma in Ernest Gomboc - obl., družina

Ponedeljek, 8. mar: JANEZ OD BOGA, redovnik
8.00 + Frank Končan (London), M. Bučar
Za zdravje, Maria Movrin
Torek, 9. mar: FRANČIŠKA RIMSKA, redovnica
8.00 + Ivan Pepelnak, Mary Bučar
+ Marija Žalik, Tilka Ludvik
Sreda, 10. mar: 40 MUČENCEV
8.00 + Peter in Ana Kotze, hčerke
+ Pepca in Jože Zalar, P.J.Z.
Zaradi dela v cerkvi ni celodnevnega češčenja.
No adoration because of work in the church.

Četrtek, 11. mar: BENEDIKT, škof
8.00 + Francka Žejn, Joe in Kati Mavec
+ Frank Nagode, Lojze in Jožica Lovšin
Petek , 12. mar: JUSTINA, redovnica
ŽUPNIJA BREZMADEŽNA:
8.00 + Starši Hozjan, Joe in Marija Hozjan
+ Mara Osredkar, družina
+ Ludvik Stajan - obl., M. in B. Stajan
ŽUPNIJA MARIJA POMAGAJ:
+ Anton Adamič, oporoka
+ Ivan in Frančiška Preželj, oporoka
+ Janey in Mara Muhič, oporoka
Križev pot ob 7 pm (prenos preko Facebook-a)
Sobota, 13. mar: KRISTINA, devica-mučenka
8.00 + Nick Žunič, brat Anton
+ Miro Rak - obl., Tilka z družino
+ Starši Kern, Mia Ferkul
+ Mimi Hudovernik, Mama
+ Franc in Julka Godec, Peter in Vicki Godec
Nedelja, 14.mar: 4. POSTNA NEDELJA
Psalm: »Gorje mi, če se te ne bom spominjal.«
»Let my tongue cling to my mouth if I do not
remember you.«
Župnija Brezmadežna s Čudodelno Svetinjo:
8.30 Za žive in pokojne župljane
+ Franc in Frančiška Zupančič, K. Sterle
+ Franc Tomšič, Marta in Anita
+ Ivan Litrop, žena z družino
+ Ivanka Režek, družina Tone Režek
+ Anton in Kristina Cek, družina Terselič
+ Frank in Karl Koščak, V. in W. Zakrajšek
+ Francka Žejn, družina Marjan Žejn
+ Pavle Zabukovec, Frank Zabukovec
+ Iz družine Šabec in Ludvik, T. Sabec
+ Katarina Kolenko - 30. dan, družina
+ Bogomir Konig, družina Peternelj
+ John Wagner, družina Peternelj
+ Micka Tomšič - 30. dan, Mary Bučar
+ Tone Škrajnar, žena in hčerke
+ Frank Žumer, žena Maria z družino
+ Jože Grenc, Rozalija Štrukelj
+ Maks - obl. in Matilda Petrovič, L. in M. Soršak
+ Slavka Jaklič, druđina R. Kus
+ Teresa Čontala - 10 obl., daughters and familes
+ Mario Hull, Žunič family
+ Jožef Šuštar - obl., granddaughters

ŽUPNIJA MARIJA POMAGAJ:
+ G. Jože Časl, CM, družina Slavka Levstik
+ Terezija in Karel Kromar, otroci
+ Sonja Kokal, družina
+ Matilda in Jože Batič, družina Batič
+ Starši Markoja, družina M. Markoja
+ Ernest Žilavec, družina Benko
POPE AT DIVINE
LITURGY IN
IRAQ: WORLD IS
CHANGED BY
BEATITUDES,
NOT POWER
The Pope explained
that the invitation of
Jesus to love, which
is the heart of the Beatitudes, even if it seems weak in
the world’s eyes, in fact always triumphs.
On the Cross, love proved stronger than sin, and in the
tomb, it vanquished death. It is the same love that made
the martyrs victorious in their trials, Pope said, adding
that in the last century there have been many more
martyrs than in the past.
Love has also been the strength of Iraq’s Christians,
who have suffered prejudice and indignities,
mistreatment and persecutions for the name of Jesus. St
Paul emphasizes this point in the second reading of the
Divine Liturgy, when he tells the Corinthians, “Love
never ends.”
“While the power, the glory and the vanity of the world
pass away,” the Pope said, “love remains.” The practice
of the Beatitudes asks us to become witnesses, day after
day, by living meekly, showing mercy and by having a
pure heart. “Witness is the way to embody the wisdom
of Jesus,” the Pope emphasized, adding that the world is
changed “not by power and might, but by the
Beatitudes”.

KRIŽEV POT
PRENOS PREKO FACEBOOK-A
PETEK 12. 03. 2021 ob 7.00pm
www.facebook.com/ourladyofmm
8. MAREC: VLOGA ŽENSKE V KATOLIŠKI
CERKVI V SLOVENIJI
V krščanski teologiji in verovanju ima najvišjo čast
Devica Marija, ki se je odzvala na Božje povabilo in
postala Božja Mati (Theotokos oziroma Bogorodica).
Od koncila v Efezu leta 431 se Mariji s tem nazivom
uradno priznava, da je mati Jezusa Boga in ne samo mati
Jezusa človeka.
Jezus v evangelijih nikoli ne izpostavlja ali ločuje
ženske vloge, vendar iz njegovega delovanja lahko

razberemo, da jim priznava enakovredno dostojanstvo
kakor moškim: srečanje s Samarijanko (prim. Jn 4,1–
42); povabilo prešuštnici k spreobrnjenju (prim. Jn 8,1–
11); skupina žena, ki ga je spremljala ob apostolih.[1]Ne
nazadnje se na velikonočno jutro ob vstajenju kot prvi
prikaže Mariji Magdaleni, ki ji je Cerkev priznala, da je
apostolka apostolov (apostolorum apostola).[2]
V Katoliški cerkvi v Sloveniji so ženske najpogosteje
prisotne na odgovornih in vodstvenih delovnih mestih v
pastorali, katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanovah
in v laiških združenjih ter tudi na karitativnem področju.
Večino slovenskih katoliških kulturnih in izobraževalnih
ustanov vodijo redovnice ali laikinje kot direktorice
oziroma ravnateljice, ženske vodijo tudi nekatere
karitativne cerkvene ustanove:
Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični,
Osnovno šolo A. Šuštarja v Ljubljani,
Kulturni center Schellenburg v Ljubljani,
Romarski urad na Brezjah,
Društvo katoliških vzgojiteljev in vzgojiteljic,
Društvo katoliških vrtcev Slovenije,
Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov,
Slovenski katehetski urad.
Škofijsko karitas Koper
Zavod Karitas Samarijan
Zavod sv. Rafaela Vransko
Zavod sv. Terezije Dobrepolje
V slovenskih
katoliških
izobraževalnih
ustanovah je
večinoma
ženskam zaupana
vzgojna naloga
otrok in mladine.
Kot sodelavke delujejo v katoliških domovih za ostarele
ter so aktivno vključene v življenje župnij kot voditeljice
župnijskih pevskih zborov in župnijskih pastoralnih
svetov. Ženske v Sloveniji vodijo več kot 400 župnijskih
in dekanijskih karitas. Velika večina iz med več kot
10.000 prostovoljcev Karitas je žensk.
Prav tako ženske zasedajo odgovorna mesta v strukturi
lokalne Cerkve kot izvršne tajnice (vloga generalnega
tajnika), predsednice ali svetovalke oz. vodje uradov na
škofijskih ordinariatih.
Slovenke zasedajo odgovorna mesta tudi na vodstvenih
položajih vesoljne Cerkve: na primer v vatikanskem
Tajništvu za komunikacijo, Mednarodni teološki
komisiji, kot svetovalke generalnih predstojnic reda ali
kot magistre novink.
Cerkev na Slovenskem od II. vatikanskega koncila
(1962–1965) vse dejavneje vključuje ženske v vzgojno,
izobraževalno, karitativno, duhovno, pastoralno in

vodstveno življenje krščanskih skupnosti. S tem so
ženske dejavno prisotne na položajih, kjer se sprejemajo
pomembne odločitve in se načrtuje skupno življenje
krščanske skupnosti. Zastopanost žensk je na delovnih
mestih v Katoliški cerkvi v Sloveniji na visoki ravni, s
čimer se dodatno uresničuje dostojanstvo žene, opisano
v številnih dokumentih cerkvenega učiteljstva. Med
najpomembnejšimi so:
- papež Pavel VI., Okrožnica Marialis cultus, 1974;
-udeležba in sodelovanje na Svetovni konferenci o
ženski, Mehika 1975;
- škofovska sinoda iz leta 1987 o vlogi laikov v Cerkvi
in svetu;
- papež Janez Pavel II., Posinodalna apostolska
spodbuda Christifideles laici, 1988;
- papež Janez Pavel II., Pastoralno pismo Mulieris
dignitatem, 1988;
- papež Janez Pavel II., Pismo ženskam, 1995.
Papež Frančišek je avgusta 2016 ustanovil teološko
komisijo za preučevanje položaja in zgodovine ženskega
diakonata v Cerkvi. Krščanstvo je v zgodovini dokazalo,
da ima ženska veliko in nenadomestljivo vlogo.
Med cerkvenimi učitelji[3] so tudi tri ženske: sv.
Katarina Sienska (1347–80), sv. Terezija Avilska (1515–
82) in sv. Terezija iz Lisieuxa (1873–97). To dokazuje,
da so ženske vseskozi navzoče v pomembnih trenutkih
krščanstva in so pomembno prispevale k razvoju
teologije, mistike, vzgoje, izobraževanja, karitativne
dejavnosti in drugih odločujočih področij v življenju
Cerkve.
Številne svetnice so delovale na karitativnem področju
in z deli usmiljena lajšale stiske ter vodile prve ustanove
za pomoč ubogim, sirotam, bolnim in brezdomnim
osebam. Tak primer je sv. Elizabeta Ogrska, ki je tudi
zavetnica Karitas
PAPEŽ FRANČIŠEK
IMENOVAL MSGR. DR.
MAKSIMILIJANA MATJAŽA
ZA NOVEGA CELJSKEGA
ŠKOFA
Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž se je
rodil 23. avgusta 1963 v Črni na
Koroškem. Po osnovni šoli v
Mežici je obiskoval srednjo
ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu. Opravil je tudi
filozofsko-teološki študij na Teološki fakulteti v
Ljubljani (1983-1988). V duhovnika je bil posvečen 29.
junija 1989 ter bil inkardiniran v nadškofijo metropolijo
Maribor. Leta 1995 je končal biblični magistrski študij
na Papeškem bibličnem inštitutu, leta 1998 pa doktoriral
na Papeški univerzi Gregoriana Leta 2000 se je
izpopolnjeval na Frančiškanski biblični šoli v
Jeruzalemu.

Od leta 1989 do 1991 je bil kaplan v Zrečah. Od leta
1991 do 1995 je študiral Sveto pismo na Papeškem
bibličnem inštitutu v Rimu ter dosegel magisterij iz
bibličnih ved. Študij je nadaljeval na Papeški univerzi
Gregoriani, kjer je doktoriral iz biblične teologije leta
1998. Leta 2000 je študiral svetopisemsko arheologijo
na Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzalemu. Od
leta 1998 je bil asistent na ljubljanski teološki fakulteti,
od leta 2001 pa profesor-asistent na katedri za sveto
pismo in judovstvo ter od leta 2011 izredni profesor za
svetopisemske vede in judovstvo. Od leta 2013 je
predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo na
Teološki fakulteti UL. Od leta 2006 je bil član
duhovniškega sveta nadškofije metropolije Maribor in
od leta 2011 član kolegija svetovalcev. Bil je tudi
duhovnik pomočnik v župniji Dravograd (1998-2010), v
Zrečah (2010-2012), v pastoralni enoti Slovenj Gradec
(2012-2013) in v župniji Šentilj (2013-2020).
Prof. Matjaž na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani
predava predmete iz področja eksegeze Nove zaveze ter
biblične teologije in antropologije. Njegovo temeljno
raziskovalno področje, ki ga opravlja v programske
skupine Judovsko-krščanski viri in razsežnost
pravičnosti, je filološka, literarna in teološka analiza
svetopisemskih besedil, s posebnim poudarkom na
teološki, hermenevtični in antropološki interpretaciji.
Raziskovanje vključuje vzporedni študij zgodovinskega
okolja nastanka novozaveznega izročila in njene
recepcije v prvih stoletjih ter razvoja biblične eksegeze,
hermenevtike in prevajalskih načel. Je član ekipi
prevajalcev slovenskega katoliškega prevoda Svetega
pisma – Jeruzalemska izdaja (SPJ) ter član
mednarodnega bibličnega združenja Studiorum Novi
Testamenti Societas. Je urednik znanstvene revije
Edinost in dialog ter predstojnik Zavoda Biblično
gibanje, kjer deluje na področju biblične pastorale s
posebnim poudarkom na popularizaciji Svetega pisma
preko različnih združenj, šol, medijev in strokovnih
ekskurzij.
SVETOPISEMSKA
SKUPINA
V okviru naše župnije,
bi
letos
odkrili
Evangelij, ki ga je
napisal Sv. Marko.
Skupina ostaja odprta
za vse, ki želijo poglabljati znanje in sporočilo Svetega
pisma. Skupaj se podajmo na pot in trenutno še preko
interneta (program Zoom) odkrimo lepoto in bogastvo
ljubezenskega pisma, ki nam ga Bog posreduje.
Povezava (naslednja stran):
BIBLE GROUP
We invite all parishioners who want to discover the
richness of the bible, to join us in our bible group (this
year the gospel according to Mark). There are no age

limits! The only material needed: a bible and the wish to
open it, to discover it.It is not a course, but rather
sharing and developing a deeper more personal
understanding of this inexhaustible treasure.The
meetings will be in English or bilingual depending on
the participants. We can adapt ourselves based on the
participants and what is more comfortable.
Topic: Sveto pismo - The Gospel from Mark
Time: March 11, 2021 07:30 PM
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/3028780719?pwd=aUpq
RHh1c045SzBra2ZyVzMxRFJNZz09
Meeting ID: 853 7951 6374
Passcode: 9sTJwH

The ideal candidate is ready and able to participate in a
group setting. Each candidate will be screened prior, to
being considered for admittance into the program.
Wednesday March 17th @ 7pm
Total cost: no charge Contact: For more information and
to register please contact:
Arcangelo Limanni, MRE (416) 921-1163 ext. 2225
alimanni@cfstoronto.com
ONLINE SEPARATED/DIVORCED PROGRAM
Thursday, March 18th @ 7pm
Total cost: no charge
Contact: For more information and to register please
contact: Arcangelo Limanni, MRE (416) 921-1163 ext.
2225 alimanni@cfstoronto.com
DUHOVNA MISEL

MLADINSKA SKUPINA
YOU ARE ALL INVITED ( 14 years and up) to
join us and “Let’s make a difference.”
Here is the link for the next ZOOM MEETING. See
you there.
Next Zoom meeting: 12. March at 8.pm (because of
the Way of the Cross)
Topic: Teen life meeting: "how are you doing? It is a
challenging time for the Church and our catholic faith."
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/3028780719?pwd=aUpqR
Hh1c045SzBra2ZyVzMxRFJNZz09
Meeting ID: 302 878 0719
Passcode: 9sTJwH

NEW BEGINNINGS PRESENTS:
ONLINE BEREAVEMENT PROGRAM offers both
women and men a learning environment which is safe,
welcoming and non-judgmental. The program provides
4 weeks of psycho-education, which assists and
accompanies the bereaved in exploring grief,
experiencing healing and renewing faith. The program
resources include PowerPoint, audio/video media and
time will be allocated for questions and group
discussion.
Program Goals
• Understanding the fundamentals of grief and mourning
• Explaining the transitional dynamics of loss
• Developing skills for emotional management and
practical care
• Renewing faith and rediscovery of personal spirituality
Program Access

V templju je Jezus našel prodajalce volov, ovc in
golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz
vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in
voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil
mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč
vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« (Jn
2,14–16). Če želimo med seboj živeti lepoto
zvestobe, radodarnosti in pristnosti, potrebujemo
novo srce. Do presaditve srca pa pridemo z darom
duhovnega mišljenja, ki ga v nas zaseje Božja milost,
zlasti prek desetih zapovedi. Te so rentgenski
posnetek Kristusa. Niso vrsta prepovedi oziroma
omejitev, ampak so novo življenje. Negativni izraz
zapovedi –ne kradi, ne žali, ne ubijaj ... ta NE se
spremeni v pozitivno držo: ljubiti, dati prostor drugim
v svojem srcu, v mišljenje, ki seje pozitivnost.
Uporabljajmo deset Božjih zapovedi v našem
vsakdanu in življenje bo za vse lepše. (papež Frančišek 2018)

KRIŽEV POT
Napisal: Otmar Črnilogar
O, PRIDITE STVARI
O pridite stvari,
kaj, glejte, se godi:
edini Božji Sin
strašno za nas trpi.
UPANJE V TRETJI DAN
Nešteto poti je Stvarnik mogel ubrati, da bi stvarjenje človeka nadaljeval, da bi
človeka pripeljal bliže k sebi, pa je ubral prav ta čudni križev pot, pot trpljenja
svojega Sina. Če je trpljenje Kristusa Jezusa odrešilo vse človeštvo, se bo tudi
posameznik rešil prav s trpljenjem. S tam je tudi trpljenje postalo tisto, po čemer je
človek podoben Bogu.
Nekaj stvari je takih, da zaradi njih ni treba hoditi v šolo niti brati knjig. Med te
gredo ljubezen, hudobija, pa tudi trpljenje. V tem svetu je samo človek tisto bitje,
ki je sposobno trpeti. Tudi trpljenje nas loči od vsega ostalega sveta in dviga
nadenj, le smisel mu je treba najti, vsaj iskati.
Ta križev pot je nastal za razkritje slik križevega pota, ki jih je za Slovensko malo
semenišče v Vipavi naslikal akad. slikar Lucijan Bratuš. Besede posamezne postaje
so sestavljene v treh delih:
- molivec strmi v nerazumljivo, nevsakdanjo podobo in sprašuje trpečega Kristusa
na sliki;
- Kristus s slike odgovarja in
- molivca gane in vodi k čedalje bolj prečiščenemu razmišljanju.
Ker na trinajsti postaji Kristus umrje, zamrje tudi pogovor med Kristusom in
molivcem. Zato v zadnjih dveh postajah odmeva še beganje "preostalih" in
skrivnostni odmev - tretjega dne.
1.

Razbičan, zapljuvan –

in kronan, zasramvan,
pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan.

I. PILAT OBSODI JEZUSA NA SMRT
Kaj vama je? + Herod, tebi je žal, da si Janeza obglavil. + Pilat, ti ne najdeš krivde,
a kljub temu izrečeš smrtno obsodbo in si umiješ roke. + Tožitelji ujamejo istega
Mojzesa in odpojejo: "Svojega očeta ali svojo mater je klel, smrt zasluži." + Mož v
togi, tvoje rimsko pravo bo prihodnost razsodila.
Gospod, zaman te niso. + Sam si kriv. + Oblasti si rekel, da si kralj, + Judom, da si
božji Sin. + Nisi le sobote kršil, + tudi Boga si imenoval za svojega Očeta + in se
delal enakega Bogu. + "Mi pa smo upali da je On tisti, ki bo rešil Izrael." + Čemu,
Gospod?
Brat, moj križev pot bo dolg. Vsaj šeststo metrov ga bo in, ker so me že zbili, bo še
daljši. + Z mano pojdi! + Ko bom jaz že na križu, tudi ti ne boš več spraševal. +
Vem, da ti krivica, trpljenje in smrt ne gredo v račun, + a, z mano! + Molči in
razmišljaj. Pri trinajsti bova oba umolknila, + tedaj boš razumel.
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
Zmeden sem, Gospod. + Ne vem, kaj je prav, še manj, kaj je narobe. + Smrtna
obsodba je zlo in trpljenje je zlo. + Na križ pripnejo zločince, sužnje, + . . . +
Včasih sem nanj pripet tudi sam.
Gospod, ne razumem te, + a s tabo pojdem, + nerad, + a v upanju, da se nisem
uštel, + kajti vajen sem osvoboditeljev, odrešenikov pa ne.
USMILI SE NAS, GOSPOD! USMILI SE NAS!
2.

Glej, križ mu nalože –

na ranjene rame;
objame ga voljno –
in nese vseh dolge.
II. JEZUS ZADENE KRIŽ
Perzijci, Kartažani, potem Rimljani so naložili križ tistim, + ki jih družba ni trpela.
+ Ne na svoja, + na ramena tujcev, uskokov, tatov, upornikov, + predvsem pa
sužnjev so križ naložili. + Zakaj Gospod, sramota človeka naj reši? + Zakaj,
Gospod, hočeš umreti, + da človeka rešil bi smrti? + Sem mar tudi jaz kriv?
Brat, tudi ti si kriv. + Nerazumljiv ti je križ in pohujšuješ se nad njim. + Nisi se še
spreobrnil. + Nase se zanašaš, + sam se hočeš rešiti. + Ne bo šlo, daj mi roko! +

Samo to pričakujem. Saj je moj Oče tisti, ki hoče, da bi se vsi rešili, + tudi ti. + Kar
pa trpljenje zadeva smisel mu Job je pravični iskal, + a našel gani. + So mnogi ga z
umom iskali, + ne našli. + Prišel sem sam, da vam brez predavanj povem, + kakšna
je vrednost, cena + trpljenja, + smrti. + Pojdi z menoj!
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
Gospod, poprej si vse prav rekel in storil. + Tako še nihče ni govoril. + Le križa ne
razumem. + A zanesem se nate. + Slutim, da bom ob tvojem križu tudi za svoj križ
odgovor našel. + Prevečkrat ga moram nositi, + večina ga nosi vse življenje. +
Kriv sem za tvoj križ. + Nauči me križa, smisla križa v življenju.
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!

3- Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh;
vtopljen v dolge sveta –
leži potrt na tleh.
III. JEZUS PADE
Gospod, ti da si padel? + Na tlak, + v prah? + Na vrtu je množica padla na tvojo
besedo "Jaz sem". + Peter je padel. + Tudi sam padam. + V račun mi ne gre, da
padeš tudi ti. + Vsaj nekdo naj bo trden. + Rad bi se na nekoga naslonil.
Brat, ne boj se zame! + Še dvakrat bom padel do Kalvarije. + Ob meni se uči
padati. + Si kdaj padel? + Si, + a ker je v tebi nekaj božjega, si vstal. + Ker nisi
računal le nase, si vstal, + Glej me! + Na tleh sem za zlo vse davnine od Adama do
tega trenutka. + Ne zameri, stotnik in štirje vojaki me ženejo. + Mudi se jim. +
Hitro bi radi opravili. + Nama pa se, brat, ne sme muditi, + ker bi te rad naučil
padati,+ vstajati + in še marsičesa.
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.

Gospod, ne upam te več zapustiti. + Pomešan v drhal, ki drvi za teboj, + pojdem za
tabo, + ker še nihče zame ni padel.
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!
4- O, žalostni spomin, ko Mater sreča Sin:
bridkosti meč ji gre –
do srca globočin.
IV. JEZUS SREČA MATER
Gospod, v drhali, ki dre za teboj, je tudi tvoja mati. + "Glej, tvoja mati in tvoji
bratje stojijo zunaj in želijo s teboj govoriti."
Si prihranil še zanjo trenutek, pogled? + Ob tebi trpi, + dekla Gospodova. + Slišim
jo. + Ihti in ponavlja: + zgodi se, + zgodi se, + zgodi se po tvoji besedi.
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
Brat, tudi jaz ponavljam: + zgodi se, + zgodi se, + zgodi se Tvoja volja! + Saj sem
prosil Očeta: + ". . . ako je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene," + a drugače hoče
Oče + in jaz "moram biti v tem, kar je mojega Očeta". + Ne moja, njegova volja
naj se zgodi! + Brat, saj si po božji podobi ustvarjen, naj bo tudi tvoja + volja božji
podobna!
"Volja", Gospod! + Kaj je "volja"? + Pilat te je vprašal - saj resno ni mislil - + kaj
je resnica, + jaz pa te resno vprašujem, kaj je človekova volja. + Biti, ne biti ni
moja volja. + Vmes so pritisnili + starši, + svetniki, + grešniki, + tisoči drugih. +
Kdaj HOČEM JAZ? + Vendar vriskam, ko slišim, da me vsaj tvoj Oče hoče po
svoji podobi. Na njegovo risbo bom skušal nanesti najlepše barve.
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!
5- Omagal Jezus je –
od teže križeve.
O, Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se!

V. SIMON ZADENE KRIŽ
Gospod, + vajen sem sodelavcev, a ne prisiljenih. + Pred mestnimi vrati
Jeruzalema pa so prijeli Simona + in mu naložili tvoj križ. + V pomoč nisi dobil ne
Petra, ne Janeza, ki si ga rad imel. + Tujec s polja je bil pravi + Simon, + že truden,
+ bo za tabo nesel tram. + Si se mu zahvalil za pomoč? + Ali si mu morda kot
predujem nakazal iz tistega, kar boš šele na tramu zaslužil? + Gospod! + Samo
"HVALA" je za tistega, ki pomaga križ nositi, premalo. + Še nekaj, Gospod! + Je
Simon nosil križ rad, ali je bil meni podoben?
Ne, brat, + nič se mu nisem zahvalil, ker je prejel več, + odrešenje. + Simonu bom
v blagu povrnil. + V blagu povrnem tudi tvoj trud, + povrnem s sadovi, ki bodo
šele na križu zoreli + kakor gospodar plača mlatiča z vrečo pšenice. + Prisiljen je
bil, seveda je bil prisiljen. + Tudi ti si često prisiljen, da zadeneš ta + nespametni
pohujšljivi križ. + A vedi, če z Očetom upava rešiti ljudi le s križem, + boš tudi ti
sebe rešil s križem.
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
Gospod, ne manjka mi Simonov. + Nekateri niso prisiljeni, + rešiti me hočejo, + a
moj ponos jih zavrne. + In tako moj jarem ni več sladak + in moje breme ni več
lahko. + Sam hočem nositi svoj križ, + drugim ga ne pomagam nositi, + zato moj
križ postaja pretežek, + njihov tudi.
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!
6- S prtom Veronika –
obriše Jezusa;
zato ji da spomin –
obličja svetega.
VI. VERONIKA JEZUSA OBRIŠE
Gospod, ni dolgo, kar so možati apostoli dali slovesno besedo, + da pojdejo s tabo
v smrt. + Potem so te vsi zapustili, + zbežali. + Peter te je v eni noči trikrat zatajil.
+ "Ne poznam tega človeka," + je rekel pred deklo. + Eden od tvojih te je izdal. +
Tu, + na prašni cesti pred mestnimi vrati + pa šibka Veronika prebije gnečo, +
odrine vojake, + stopi pred tebe + in ti obriše pot, + prah, + kri. + Gospod, kdo je
močan?

Brat, jaz sem močan. + Moči ni v denarju, + ni je v meču, + tudi v znanju ni prave
moči. * Moč je ljubezen, ljubezen je moč. + Veronika ljubi, + močnejša je kot vsi
drugi, ki si prej jih naštel. + "Moje kraljestvo ni od tega sveta . . . Blagor
usmiljenim, zakaj . . ."
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
Gospod, bral sem že, a ni me prepričalo, + da bi bila v ljubezni moč. + Potrdi mojo
slutnjo, Gospod! + Močan bi bil rad, pa nimam denarja, + skrhan je meč, +
premalo je znanja. + Ne kot levit, + ne kot duhovnik, + na pot bi rad šel + kot
Samarijan.
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!
7- Slabosti ves prevzet –
Zveličar pade spet:
oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet.
VII. JEZUS ZOPET PADE
Gospod, + mater si srečal, + Simon ti je breme prevzel, + Veronika te je obrisala. +
Kaj te je vendar vrglo + v prah, + na tlak? + Hodi! + Do Kalvarije moraš sam. + Je
res toliko greha? + Vem, da bližnjega žalim, krivičen sem, + a Boga častim in
praznike spoštujem.
Brat, + vrgel me je greh tega trenutka. + Ta moj težki trenutek je tudi tebe prizadel.
+ Glej, + vstal sem. + Brat, vse, kar ljudi prizadene, mojega Očeta prizadene, + kar
prizadene Očeta, ljudi prizadene. + Takšen je zakon med dobrim in zlim.
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
Sem mislil, Gospod, da bom svoj greh z bližnjim sam poravnal, + da sva prizadeta
le dva, + a spoznavam, da smo trije: + moj bližnji, + moj jaz in + moj Bog. + Pa
komaj tri dni je, kar si povedal: + "Ljubi torej Gospoda, svojega Boga, z vsem
srcem in vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo... Ljubi svojega bližnjega
kakor samega sebe."
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!

8- Usmiljene žene, ne jokajte za me,
le zase in svoj rod –
točite zdaj solze.
VIII. JOK JERUZALEMSKIH ŽENA
Gospod, že v tretje so ženske tiste, ki tvegajo + in se prebijajo v tvoje trpljenje. +
Že ves čas so v množici, + jočejo, žalujejo. + Možje si tega ne upajo. + Gospod, si
žene opazil, + uničen in zmučen?
Da, brat, vidim jih, + dajem jim zadnje trenutke, ki mi še ostanejo: + "Ne jokajte
nad menoj, + temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki!"
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
"Padite na nas!" + "Pokrijte nas!" + Ta krik žena še ni utihnil. + Križev pot žena se
še ni končal. + Preveč je žena brez moža, + preveč brez sinov in hčera, + žena, ki
jim svet je uničil otroka, + žensk brez pravice človeka.
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!
9- Zveličar omedli, pod križem spet leži;
o, trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti.
IX. JEZUS VNOVIČ PADE
Gospod, + le čemu še enkrat, + saj breme nosi Simon. + V strahu sem zate, v
strahu za svet. + Na Kalvarijo moraš. + Šele gori boš rešil človeka. + Zdržati boš
moral.
Brat, saj bom zdržal. + Tu me je vrglo zlo prihodnjih stoletij, + tudi zlo mojih
učencev, + zlo tistih, ki jih bom jutri poklical. + Vse dajem, pa še ni dovolj + To
me je v tretje vrglo. + Brat, ni najhuje pasti, + obležati je hudo, ne vstati: +
Človeško je pasti, vstati božansko.

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
Veliki spovednik, + tolaži me vest, da nikomur, ki se je kesal, + odpuščanja nisi
odrekel. + Če tvoj Oče res hoče, da bi se vsi ljudje zveličali, + smem upati tudi jaz,
+ zato me tvoj padec tolaži.
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!
10- Ko pride na goro, obleko mu vzemo
in za dolge sveta –
še žolča mu dado.
X. OBLEKO MU VZAMEJO
Gospod, + se boš tudi obleki odrekel? + Ne bi oblečen umrl dostojneje? + Cezar se
je sam pokril, ko je uvidel, da ni umika. + In jaz? + Kaj vse dam za obleko, za
videz!
Brat, + do obleke mi ni, ko dajem najdražje, + življenje. Tvoj Cezar je bil cesar. +
Cezar se je umikal, + jaz pa šele snujem. + Prihodnost je moja, + vsa, prav vsa. +
Tako je sklenil moj Oče. + Tvoja obleka in tvoj videz sta tvoja prevara: + Pozabil
si, brat, na moje Salomonove lilije, + pozabil na moje ptice pod nebom.
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
Gospod, lepo je imeti, + kaj svojega. + Življenje zapravljam, da bi vendar kaj imel.
+ Še tvoj Oče mi naroča, naj si svet podvržem in + ga obdelam. + Le zakaj si ti
rekel: + "Kaj človeku pomaga, če si ves svet pridobi, svojo + dušo pa pogubi. "
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!
11- Na križ ga polože, razpno roke, noge
in ostri mu žeblji –
spet rane narede

XI. JEZUSA KRIŽAJO
Gospod, čemu to mučenje? + Mar ni dovolj, da se te znebijo? + Zakaj te ne
kamnajo, saj si vendar Jud! + saj na tabli piše, da si judovski kralj! + Na križu
vendar umirajo rimski sužnji. + Spati ne morejo. Razumem. + Rojaki se nemirov
bojijo. + Pilat se za službo boji. + Toda, + čemu je treba še mučenja? + Ne
zadostuje smrt?
Brat, + ne odrešuje smrt sama po sebi. + Jaz ne umiram, ampak s trpljenjem
rešujem svet. + Ta hip mu vlada Rim. + Rimu sem davek plačeval, + kot rimski
suženj umiram, + da bo prav Rim prvi oznanil moj križ. + Ne gre le za to, da bi se
me znebili. + Tako mislijo oni. + Gre za odrešujoče trpljenje + zanj sva se z
Očetom zmenila. + Mojega trpljenja pa ni povzročil Pilat, + ne farizeji, ne
pismouki, + ne ti štirje vojaki, ne stotnik; + ampak grah sveta, + tudi tvoj. + Brat,
priznaj svoj greh, + mene pa pusti trpeti, + umreti, + če se hočeš rešiti.
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
Kriv sem, Gospod. + Vsak žebelj, vsak v udarec kladiva me strese. + Hudo je biti
kriv pred človekom, + najhuje, kriv pred teboj. + Strah me je. + Pohiti, Gospod,
dotrpi in me reši!
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!
12- Na križu Bog visi –
in sveta teče kri:
za nas umira Bog; žalujte vse stvari!
XII. JEZUS UMRJE
Gospod, molčim. + Govori hudobija. + Ni dovolj, da visiš med hudodelcema? + S
ceste te sramotijo. + "Aha, ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postavljaš, + reši
samega v sebe! + Če si Sin božji, stopi s križa!"
Duhovniki, pismouki in starešine izrabijo zadnjo priložnost: + "Drugim je
pomagal, sam sebi ne more pomagati. Če je on izvoljeni Maziljenec, naj stopi zdaj
s križa, da bomo videli in vanj verovali . . ."

Vojaki strmijo v trojezični napis nad tvojo glavo: + "Če si ti judovski kralj, se
reši!" Hudodelec se roga: + "Če si ti Kristus, reši sebe in naju!" + Vse tekmuje,
Gospod, da ne bi zamudili zadnje priložnosti.
Brat, + tudi jaz molčim. + Nisem prikovan na križ zato, + da bi sramotilcem
odgovarjal. + Večja je moja naloga. + Vsi, ki me sramotijo, so veliko videli, + še
več bodo videli. + Veliko so slišali, + še več bodo slišali. + Bodo vsaj tedaj
verovali?
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
"Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.
Gospod, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!
Resnično, povem ti, še danes boš z menoj v raju.
Žena, glej tvoj Sin! Glej, tvoja mati!
Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Žejen sem.
Dopolnjeno je.
Oče, v tvoje roke izročim svojo dušo."
"Resnično, ta je bil božji Sin."
Na začetku te nisem razumel, Gospod, + nato sem se čudil, + sedaj te častim.
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!
13- O Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa,
objemaš zadnjikrat –
Sinu zdaj mrtvega.
XIII. JEZUSA SNAMEJO
Jožef, jutri je sobota. + Ugleden član velikega zbora si, + dober in pravičen mož. +
Z obsodbo nisi soglašal in + božje kraljestvo pričakuješ. + Na skrivaj si Jezusov
učenec. + Stopi k Ponciju Pilatu in ga prosi za Jezusovo telo! + Mrtev je. + Blizu
Kalvarije je tvoj vrt, na njem imaš grob, + še prazen. + Tu je njegova mati. +
Nikodem ti bo pomagal, žene tudi: + "Marija Magdalena in Marija, mati Jakoba
mlajšega in Jožefa, + in Saloma . . . in veliko drugih."

Jožef iz Arimateje upravitelju Palestine Ponciju Pilatu pozdrav! + Prosim za
Jezusovo telo, + da ne bo ostalo na križu + v soboto.
Dovolil je vojakom, da bi obsojencem strli kosti. + "Ko pa so prišli do Jezusa in so
videli, da je že mrtev, + mu niso kosti strli, ampak mu je eden izmed vojakov s
sulico + prebodel stran in takoj je pritekla + kri in + voda."
"Pilat se je začudil, da bi bil že mrtev; poklical je stotnika in ga vprašal, ali je že
umrl. In ko je od stotnika zvedel, + je truplo podaril Jožefu:"
MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
Gospod, + vse je steklo po predpisih, + vse je bilo z zapisnikom potrjeno. + Le
tvoja mati in tvoji smejo žalovati + brez dovoljenja in brez zapisnika. + Tvoja mati
pod križem ni omedlela. + Stala je, + dekla Gospodova. + Ker si vajena stati, +
mati, + pomagaj mi stati! + Čeprav s strahom, od daleč, + pomagaj mi stati!
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!
14- Bridko objokovan –
je Jezus v grob dejan;
o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran.
XIV. JEZUSA POLOŽIJO V GROB
Križan po rimsko, + pokopan po judovsko + v skalnati Jožefov grob. + Samo
začasen pokop. + Večeri se in praznik je tu. + Kar manjka pogrebu, pride na vrsto
čez + tri dni. + Žene, oglejte si grob! Oglejte si kraj, + kamor ga bosta Jožef in
Nikodem položila. + Vedeti morate, kje ga bo treba iskati čez + tri dni.
"Drugi dan, to je po petku, so se zbrali veliki duhovniki in farizeji pri Pilatu in so
govorili: Gospod, spomnili smo se, da je tisi zapeljivec, ko je bil še živ, rekel: čez
tri dni bom vstal. + Ukaži torej, da se naj grob zavaruje do + tretjega dne, + da
morda ne pridejo njegovi učenci in ga ukradejo in poreko ljudstvu: Vstal je od
mrtvih. + Zakaj zadnja prevara bi bila hujša od prve."
"Imate stražo. + pojdite in zavarujte, kakor veste."
Upravitelj Palestine Poncij Pilat! + Stražo si dal, + pečata na grob pa nisi ukazal, +
a pomiril si jih, vsaj za + tri dni.

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO. KER SI S SVOJIM KRIŽEM
SVET ODREŠIL.
Jožef, Nikodem, ženske! + Opravljeno je. + Čez tri dni se vrnemo, da uredimo, kar
nam čut dolžnosti veli.
Pred pečatom stojimo: + jaz, upravitelj Poncij Pilat, sodnik, + jaz, stotnik in štirje
vojaki rimskega imperija, + mi, Ana, Kajfa in veliki zbor, tožitelji, + mi, zastopniki
treh strank, + mi, pismouki, + še mnogi drugi. + Apostoli so odsotni.
Pred pečatom upamo: + Adam, Abraham, David, Janez Krstnik, + tvoji učenci,
tvoje žene, + tvoja mati, + tvoja Cerkev + in jaz, + . . . + ves svet.
Pretreseni čakamo na + tretji dan. + Molče tehtamo današnji dan in upamo v +
tretji dan.
USMILI SE NAS, GOSPOD!
USMILI SE NAS!

O, Jezus, hvali naj –
ves svet te vekomaj!
Po svojem križu nam –
podeli sveti raj!

