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Evangelij: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu Lk 19,28 40 

28

 Tisti čas se je 

Jezus napótil 

proti 

Jeruzalemu; 

hodil je 

spredaj. 
29

 Ko 

je prišel v 

bližino Bétfage 

in Betanije h 

gori, ki se 

imenuje Oljska, 

je poslal dva 

izmed učencev 
30

 in jima rekel: 

»Pojdita v vas, ki je pred vama. Ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička, 

na katerem še nikoli ni sedël noben človek. Odvežita ga in odpeljita! 
31

 Če vaju 

kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, recita takole: ›Gospod ga potrebuje.‹ « 
32

 

Učenca, ki sta bila poslana, sta odšla in našla, kakor jima je bil povedal. 
33

 Ko sta 

odvezovala oslička, so jima njegovi gospodarji rekli: »Zakaj odvezujeta oslička?« 
34

 Rekla sta: »Gospod ga potrebuje.« 
35

 In odvedla sta ga k Jezusu, vrgla na 

oslička vsak svoj plašč in nanj posadila Jezusa. 
36

 Ko je šel naprej, so razgrinjali 

svoje plašče na pot. 
37

 Ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa 

množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa mogočna dela, ki 

so jih videli. 
38

 Govorili so:  »Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu!  

V nebesih mir in slava na višavah!« 
39

 Nekaj farizejev iz množice mu je reklo: 

»Učitelj, pograjaj svoje učence.« 
40

 In odvrnil jim je: »Povem vam, če ti 

umolknejo, bodo kamni vpili.« 

 

SPREMLJEVALEC NAŠE ZGODOVINE 

Bogoslužje današnje nedelje ima dvojno vsebino.  

Prva je slavnostna, izraža veselje in navdušenje. Govori nam, naj tudi mi v 

duhu razgrnemo svoj plašč na pot, po kateri gre Jezus. Naj tudi mi v duhu 

odlomimo palmovo vejo in vzklikamo: »Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v imenu 

Gospodovem …« S tem se bomo pridružili ne samo množici, ki je na cvetno 



nedeljo vzklikala Jezusu na jeruzalemskih ulicah, ampak tudi vsem, ki ga skozi 

stoletja do danes slavijo. 

V drugem delu beremo Kristusovo trpljenje. To branje naj da vsebino vsem 

dnem prihodnjega tedna, ki je po pravici dobil ime veliki teden. 

Vzemite si doma vsak dan nekaj časa in preberite del pripovedi o Jezusovem 

trpljenju. Lahko si ga razdelite takole: V ponedeljek vse, kar se je dogajalo na 

Oljski gori. – V torek vse o Judovem izdajstvu. V sredo vse o Petrovi zatajitvi. – V 

četrtek vse o zadnji večerji. – V petek sodba, križev pot, križanje in smrt. – V 

soboto vse o pokopu. 

Dobra spoved in pogovor z duhovnikom o naši borbi z zlom, o naših zmagah 

in porazih bo dokaz, da se tudi mi čutimo krive za Jezusovo trpljenje. Marsikdaj 

tudi za trpljenje naših bratov in sester. Pehali smo se za denar kakor Judež, tajili 

Jezusa ko Peter, se delali nedolžne in umivali roke kot Pilat, se branili križa kot 

Simon, bili surovi in prostaški kot vojaki, se dali zapeljati javnemu mnenju kot 

Judje, zmajevali z glavami kot farizeji in nagovarjali Jezusa: »Če si Sin Božji, stopi 

s križa …« Tako smo kvarili svojo osebnost in vnašali nered v naše odnose. 

Spoved ima namen iz tega nereda spet narediti red. 

Jezus ni stopil s križa. Stopil pa je s svojim križem in vstajenjem v našo 

zgodovino. Še vedno stopa vanjo. Če mu bomo dovolili, da vstopi v našo skupno 

in našo osebno zgodovino, bomo imeli dobrega spremljevalca. F. Cerar 

 

KRIŽEV POT K SV. BENEDIKTU 

Danes, na cvetno nedeljo ste ob 14.30 uri lepo vabljeni k molitvi križevega pota 

iz Mestinja k sv. Benediktu. V primeru dežja bo križev pot v cerkvi sv. Benedikta. 

 

VEROUK 

V velikem tednu ni verouka. Vsi veroučenci in starši pa ste lepo vabljeni k 

velikonočnemu tridnevju. Verouk bomo spet imeli v torek, 26. aprila.  

 

SVETA SPOVED: V velikem tednu ste lepo vabljeni k velikonočni sveti spovedi. 

Možnost za sv. spoved bo pred sv. mašo v torek in četrtek. 

 

VELIKI TEDEN 

Zadnji teden postnega časa imenujemo veliki teden. Upravičeno, saj so vsi dnevi 

tega tedna veliki. Začenja se s cvetno nedeljo, ko blagoslavljamo zelenje in s 

procesijo v cerkev ponazarjamo Kristusov slovesni prihod v Jeruzalem in vstop v 

velikonočno skrivnost, kar naznanja branje pasijona. Veliki teden še posebej 

zaznamuje velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki petek, velika sobota. Višek 

našega praznovanja pa je velika noč, ko se spominjamo, da je naš Gospod Jezus 

Kristus vstal od mrtvih.  

Drage župljanke in župljani. V velikem tednu ste še posebej vabljeni v našo 

župnijsko cerkev k bogoslužju, obisku božjega groba, skupni in osebni molitvi.  

Pridite in skupaj praznujmo temeljne dogodke naše vere.  

 



VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE 

Na veliki četrtek dopoldan, ob 9. uri je v stolnici »krizmena maša« pri kateri škof 

blagoslovi krstno in bolniško olje, skupaj z duhovniki pa posveti krizmo. Z 

večerno sv. mašo ali spominom na zadnjo večerjo se začenja sveto velikonočno 

tridnevje, ki je vrhunec vsega liturgičnega leta. Slovesna večerna sv. maša, ki jo 

bomo obhajali ob 17.30 uri je spomin na postavitev sv. evharistije in mašniškega 

posvečenja. Po maši je kratka molitvena ura za duhovne poklice in nato se 

Najsvetejše prenese k stranskemu oltarju, kot spomin na to, da je Jezus noč iz 

velikega četrtka na veliki petek preživel v ječi.  

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA 

Ta dan ni evharistične daritve, ker je bil Jezus na križu »duhovnik, oltar in jagnje 

obenem«. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo na veliki petek še 

posebej povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja.  

Ob 18. uri pa ste lepo vabljeni k obredom velikega petka, ki je sestavljeno iz treh 

delov: opravila Božje besede, češčenja križa, kjer naj bi vsi slišali: »Glejte les 

križa, na katerem je viselo zveličanje sveta!« in sv. obhajila.  

Po bogoslužju se Najsvetejše prenese v božji grob, kjer je osebna molitev. 

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL 

Ob 7. uri je blagoslov ognja. Lepo vabljeni tudi k molitvi Jezusa v božjem grobu.  

Najsvetejše bo izpostavljeno od 13. do 15.30 ure in od  17. ure do začetka 

vigilije. 

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL bo samo v župnijski cerkvi in sicer ob: 

13.00, 14.00, 15.00 in ob 17.30 uri. 

Zvečer ob 18. uri vabljeni k vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi 

lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči. 

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

Kristusova velika noč je tudi naša velika noč, dan nepopisnega veselja, saj je 

Kristus s svojo smrtjo uničil našo smrt in s svojim vstajenjem zagotovil naše 

vstajenje. To je vsebina ne le ene nedelje ali osmine po njej, marveč vseh nedelj, 

vsega leta. Središče praznovanja velikonočnega dogodka je vstajenjska procesija 

in sveta maša.  

Ob 7. uri bo vstajenjska procesija po običajni poti in nato slovesna sveta maša.  

Pridite in skupaj praznujmo praznik naše vere.  

 

ORATORIJ v Šmarju: Oratorij je mladinski prostovoljski počitniški program za 

otroke, ki deluje po pedagoških načelih don Boskovega preventivnega sistema. 

Glavni protagonisti programa so mladi prostovoljci – animatorji. Letos bomo na 

oratoriju spoznavali sv. Ignacija Lojolskega, saj obhajamo 500-letnico njegovega 

spreobrnjenja.  

Oratorij bo od 4. do 8. julija. Lepo vabljeni. 



ROMANJE V MEĐUGORJE 

Vabljeni na romanje v Međugorje od 27. do 30. aprila 2022. Prijave sprejemamo 

v župnijski pisarni ali na tel. št. 031/658 455 (Marinka). Cena romanja je 135€.  

Akontacija je 50€. Lepo vabljeni. 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

V torek, 12. aprila ob 10. uri ste iz vseh vasi lepo naprošeni in vabljeni, da 

očistite in pripravite župnijsko cerkev za velikonočne praznike. 

 

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA 

Ponedeljek 

11. 4. 2022 
Stanislav, škof 

  

Torek 

12. 4. 2022 
Sabas (Sava), 

muč.   

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 

za † Leopoldino Gajser 

za † Ano Zvonar 

molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice 

Sreda 

13. 4. 2022 

Ida; Martin I., 

papež 

  

Četrtek 

14. 4. 2022 

Veliki četrtek 

Valerijan, 

mučenec 

17.30 zahvala za zdravje in blagoslov v 

družini 

za † Marijo Šostar 

Petek 

15. 4. 2022 

Veliki petek 

Helena,kneginja 

18.00 obredi velikega petka v čast 

Jezusovemu trpljenju 

Sobota 

16. 4. 2022 Velika sobota 

Bernardka 

Lurška 

7.00 blagoslov ognja  

18.00 VELIKONOČNA VIGILIJA 

za † Franca Šketa 

za † Ivana Herčeka 

za † Ano Jagodič 

Nedelja 

17. 4. 2022 
VELIKA NOČ 

Rudolf, 

mučenec 

7.00 vstajenjska procesija 

za † Zaliko, Katarino in Janeza 

Zobec – obl.  

za † Marijo Mlinar 

za † Ano, Ivana in Jožeta 

Baštevca 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik in dekan Damjan Ratajc  (041 576 012). 

Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


