
 
 
 

 

 

5.  APRIL 2020              -             6. POSTNA CVETN NEDELJA               -                LETO VI,  št.15 

Evangelij: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu Mt 21,1 11 
1 Ko so se Jezus in učenci približali 
Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob 
Oljski gori,je Jezus poslal dva 
učenca2 in jima rekel: »Pojdita v 
vas, ki je pred vama, in takoj bosta 
našla privezano oslico in oslička pri 
njej.Odvežíta ju in ju pripeljíta k 
meni. 3 Če vama kdo kaj poreče, 
recíta:›Gospod ju potrebuje, in 
takoj ju bo vrnil.‹ «4 To pa se je 
zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo 
rečeno po preroku, ki pravi:5 
›Povejte síonski hčeri:Glej, tvoj kralj 
prihaja k tebi,krotak, jezdi na 
osliciin na osličku, mladiču vprežne 
živali.‹6 Učenca sta šla in storila, 
kakor jima je Jezus naróčil.7 
Pripeljala sta oslico in njenega 
mladiča,položila nanju vsak svoj 
plašč in Jezus je sédel gor.8 Zelo 
veliko ljudi iz množice je razgrnilo 
na pot svoje plašče,drugi pa so 
lomili veje z dreves in jih stlali po 
poti. 9 Množice pa, ki so šle pred 

njim in za njim, so vzklikale:»Hozana Davidovemu sinu!Blagoslovljen, ki prihaja 
v Gospodovem imenu!Hozana na višavah!«10 Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse 
mesto vznemirilo in govorilo:»Kdo je to?«11 Množice pa so odgovarjale:»To je 
prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.« 
 
KO BOG POSTANE NEPRIJETEN 
Bogoslužna barva cvetne nedelje je kraljevski škrlat. Na začetku maše je 
blagoslov zelenja in oljčnih vej v spomin na Jezusov vhod v mesto Jeruzalem, ko 
so ga množice navdušeno pozdravljale z vzkliki: »Hozana!« Množica, ki je prišla 
v Jeruzalem na praznovanje judovske velike noči, si je ob pogledu na Jezusa 
mislila: »Končno se je ta prerok iz Galileje le odločil, da začne odreševati  naš 
narod!« Jezus pa jim je prav kmalu dal jasno vedeti, da nima tega namena, da 



noče biti kralj po njihovem okusu, zato se je navdušenje množice čez nekaj dni 
sprevrglo v sovraštvo, zavračanje in zahtevo: »Proč z njim! Križan naj bo!« o 
čemer nam danes tudi govori branje pasijona. 
Boga se lahko oklenemo z vero in ljubeznijo le, če se trudimo spoznati njegovo 
voljo in jo dosledno izpolnjevati. Bog je zahteven, prav zato pa je zvestoba 
njegovim zapovedim osrečujoča, nezvestoba pa vnaša v človeško srce nemir. 
Sveti Maksimilijan Kolbe, ki je v junaški ljubezni do bližnjega, po Jezusovem 
zgledu daroval svoje življenje za enega svojih sotrpinov v Auschwitzu, je zapisal: 
»Kdor je utonil v moralni nesnagi, ga straši že sama misel na vero. Ne bo 
zamudil nobene priložnosti, da izjavlja, kako ne veruje v Boga. In pri tem bo 
delal, kot da je jasno dokazano, da ni Boga. Zanj je Bog preprosto neprijeten.« 
Zamislil si je življenje po svojih načrtih in noče, da bi mu Bog mešal štrene. 
Podobno so si Judje predstavljali Mesija, kot posvetnega vladarja, zato so hoteli 
galilejskega sanjača, ki je govoril o nekem kraljestvu ljubezni spraviti s poti! 
Jezusov resnični kraljevski škrlat je kri njegovega prebičanega telesa. Sovraštvo 
Judov do neprijetnega Mesija je bilo tolikšno, da so zahtevali njegovo smrtno 
obsodbo pri osovraženem rimskem oblastniku, ker ga sami niso mogli umoriti. 
Tudi med nami se pogosto dogaja, da se povežemo z ljudmi, ki so nam zoprni 
samo da bi uničili nekoga, ki se nam je (ponavadi s svojo odkritostjo in 
poštenostjo) zameril. Po: S. Čuk, Misli srca 
 
Mašni nameni so oznanjeni za vse tri župnije skupaj. Sveto mašo lahko vsak 
dan spremljate na facebook strani (Obnova župnijske cerkve Šmarje pri 
Jelšah) iz župnijske cerkve v Šmarju. Ob nedeljah je ob 9. uri in med tednom 
je ob 8. uri, na TV Slovenija 2 vsako nedeljo ob 10. uri. 
 
VELIKONOČNO VOŠČILO 
»Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marina Magdalena in 
druga Marija pogledat grob. Angel pa je nagovoril ženi: »Ne bojta se! Vem, 
da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj! Vstal je, kakor je rekel! Stopita sem 
in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim 
učencem: Vstal je od mrtvih.« (Mt 28, 1. 5-7)  
Letošnja zarja velikonočnega jutra se čez našo deželo razliva popolnoma 
drugače, kot smo navajeni. A kljub preizkušnji nas v tišin in osami še bolj 
navdaja z upanjem, da je življenje močnejše od smrti, ljubezen močnejša od 
sovraštva. To upanje ne osramoti, ampak daje smisel in pogum, da z vedrim 
pogledom zremo v prihodnost in že sedanji trenutek živimo v upanju na 
dokončno zmago življenja nad smrtjo.  
Vsem Vam voščimo veselo in blagoslovljeno alelujo Kristusovega vstajenja. 

Vaši duhovniki  
VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE 
Veliki četrtek je spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil zakrament sv. 
evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Sveto mašo in 
molitveno uro za duhovne poklice, ob 19. uri iz župnijske cerkve v Šmarju, 



boste lahko spremljali na facebook stran Obnova župnijske cerkve Šmarje 
pri Jelšah ali na radiju Ognjišče ali TV Eksodus. 
VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA 
Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in 
zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega 
trpljenja. Ob 15. uri bo pobožnosti Križevega pota in ob 19. uri obredi 
velikega petka. Oboje boste lahko spremljali na facebook stran Obnova 
župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah ali na radiju Ognjišče ali TV Eksodus. 
 
VELIKA SOBOTA – BOŽJI GROB – BLAGOSLOV JEDIL 
Blagoslova ognja ne bo. V božjem grobu bo Najsvetejše navzoče, povabljeni 
pa da ste tekom dneva v duhu povezani z božjim grobom v cerkvi. Blagoslov 
velikonočnih jedil bo ob 15. uri, ki ga lahko spremljate na facebook stran 
Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah ali na TV Slovenija 1. Jedila, ki jih 
boste zaužili lahko doma pokropite z blagoslovljeno vodo. 
Zvečer bo ob 20. uri, vigilija, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi 
lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči. Vigilijo lahko spremljali na 
facebook stran Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah ali na radiju 
Ognjišče ali TV Eksodus. 
 
VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nas smrtjo, grehom in peklom. Ta dan 
povabljeni k družinskemu praznovanju. Letos ne bo vstajenjske procesije. 
Praznično sveto mašo ob 9. uri, boste lahko spremljali lahko spremljali na 
facebook stran Obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah ali na TV Slovenija 
2, ob 10. uri. 
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK - EMAVS 
Sveto mašo ob 9. uri boste lahko spremljali na facebook stran Obnova 
župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah. 
 
NAŠI RAJNI 
Umrl je Ilija Babič iz Kristan Vrha. Pogreb pokojnega bo v torek ob 15. uri. 
Umrl je Ivan Baštevc iz Hajnskega. Pogreb pokojnega bo v sredo. Spomnimo 
se rajnih v molitvi. 
 
ZVON SV. ROKA NAS VABI K MOLITVI V BOJU ZOPER KORONAVIRUS 
Zvon sv. Roka nas vsak večer ob 20. uri, vabi k molitvi v boju zoper 
koronavirus. 
 Molimo. Vsemogočni večni Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal 
za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si 
v težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, 
pomoč in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije nove gripe 
ogroženo zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in 
reši strahu pred okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim delavcem in vsem, ki 



skrbijo za bolnike. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega Roka 
in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč in bližino.  
Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto. Po Kristusu, 
našem Gospodu.  Amen. 
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Ponedeljek 
6.4.2020 

sv. Irenej iz 
Smirne 

škof 

 za † Alojza in Pepco Vrečko  
za † Ano Anderluh 
za † Nežko Ratajc 

Torek 
7.4.2020 

sv. Aleksander 
mučenec 

 za † Marijo Colnarič Lorber 
za † Antona Ribič 
po namenu  

Sreda 
8.4.2020 

sv. Maksim in 
Timotej 

 mučenca 

 za † Korada Strašek, Alojza in 
Marijo Horvat 
za † Tilčko Majcen 
po namenu  

Četrtek 
9.4.2020 

VELIKI ČETRTEK 
sv. Maksim 

Aleksandrijski 
škof 

 za † Iztoka Cerovšek  
za † Toneta Šraml in sorodnike 
za † Ota Žnidar 

Petek 
10.4.2020 

VELIKI PETEK 
sv. Domen 

škof 

 Križev pot 
obredi velikega petka 

Sobota 
11.4.2020 

VELIKA 
SOBOTA 

sv. Stanislav 
škof 

 za † rodbino Orač, Avgusta 
Došler, Rudolfa Zidar, Antonijo 
Otorepec 
za † Tončeka Pilko in starše 
Bračko 
za † Ano Zupanc, 30. dan 

Nedelja 
12.4.2020 

VELIKA NOČ 
PRAZNK 

GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA 
sv. Zenon 
Veronski 

škof 

 
 
 
 
 
 
 

 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Ivana (obl), dve Mariji 
Jesenek, Antona in Lucijo Zidar, 
Vinkota Novak (obl), Leopolda 
Bračun 
za † Alojza Petauer (obl) 
za † Marijo Mlinar 
za † Janeza, dve Mariji in rodbino 
Ržiški 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 

http://www.zupnija.kristanvrh.si/

