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6. postna, cvetna nedelja 

Soudeleženci velikega tedna 

Od današnje nedelje naprej se Cerkev spominja tedna trpljenja. Tej nedelji 
pravimo cvetna nedelja in se spominjamo dneva, ko je bil križan naš Odrešenik. 
V soboto je bil Jezus v Betaniji. Noč je preživel v hiši prijateljev Lazarja, Marije 
in Marte. Vzdušje v Jeruzalemu je bilo že zelo napeto. Ves teden so se odvijala 
soočenja med Jezusom in voditelji judovske cerkve ter voditelji različnih 
verskih skupin: pismouki (ki so varovali svete knjige in so jih brali velikemu 
duhovniku in članom sinderija, ki so ga sestavljali svetovalci velikega 
duhovnika), farizeji (ki so si domišljali, da najbolje poznajo Mojzesovo postavo, 
in so se imeli za popolne vernike), saduceji (ki so bili vrsta družbeno-politično-
verske skupnosti, katere člani so bili aristokrati in so vzdrževali judovsko 
duhovščino). Izmed njih so imenovali velikega duhovnika. Nobena od teh 
skupin ni mogla zatiskati oči pred tem, kar je Jezus pridigal in čemur so množice 
sledile brez predaha. Vsi so se bili že odločili, da se Jezusa znebijo.  
Verjetno so romarji, ki so v soboto popoldne hodili čez Betanijo, opazili, da je 
Jezus tam in so se o tem v Jeruzalemu pogovarjali. Lahko da so bili  »špijoni« 
velikega duhovnika, ki jim je bilo naročeno slediti Jezusu, tisti, ki so povedali, da 
je Jezus v Betaniji. 
V nedeljo zjutraj se je mesto zganilo. Jezus je odšel iz Betanije. Ubral je najkrajšo 
pot, približno tri kilometre dolgo. Kakšen kilometer stran od Betanije, v Betfagi, 
si je sposodil oslička, ga zajahal in tako vstopil v Jeruzalem. 
Osel je bil žival, ki so ga za jahanje uporabljale pomembne osebe, kar je zelo 
dobro razumel veliki duhovnik, pa tudi voditelji ljudstva. Nikdar si niso 
predstavljali, da bi Jezus storil kaj takega. Kaj pa si misli, da je? Dobromisleča 
množica je bila polna veselja: pogrinjali so svoja ogrinjala po tleh, da je osliček 
hodil po njih, trgali so oljčne veje, ko so hodili po Getsemaniju, jih vihteli nad 
glavami v znak slavljenja in vpili Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v imenu 
Gospodovem! Blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, ki prihaja! 
Preprosto ljudstvo, ki ga je vodil Sveti Duh, je govorilo resnico. Ta, ki je vstopal, 
je bil kralj kraljev. In ta resnica je v dno duše pekla Jezusove sovražnike. 
Okrog Kristusa se je nagrmadilo zlo. Prišla je ura teme. 
Veliki duhovnik je uprizoril komično versko sodbo glede Kristusa in ga obsodil 
na smrt. Od tega trenutka naprej so se začele vrstiti lažne obtožbe proti Jezusu, 

nagovarjanje ljudstva, da so prepričali Poncija in Pilata v obsodbo na smrt … In 
mislili so, da so zmagali, ko so ga videli pribitega na križ. 
Pilat, ki je v tem procesu deloval v popolnem nasprotju s tem, kar mu je veleval 
razum, in v skladu s političnimi zahtevami, je Jezusa obsodil na smrt in ukazal 
izvršitev obsodbe. Tako so ljudje ravnali z Božjim Sinom. 
Ob uri Jezusove smrti so bili z njim pod križem Marija, zvesta mati, Janez in 
skupinica pogumnih galilejskih žena. Bila je to ura Jezusovega poveličanja in 
slave, ker je dopolnjeval – kot zvesti sin – poslanstvo, ki mu ga je bil izročil Oče 
in ker je povzdignjen z zemlje pritegnil k sebi vse, ki verujejo vanj. Bil je kralj, 
čeprav kronan s trnjem in pribit na križ. 
Kaj bi bili storili tisti dan mi, če bi bili tam?  

             Iz naše župnije 

VELIKONOČNO TRIDNEVJE 

VELIKI ČETRTEK, 5. april 

To je najprej dan, ko se vsi duhovniki zberemo okrog svojih škofov in obhajamo 
krizmeno mašo. Med to mašo škofje blagoslovijo in posvetijo sveta olja, s 
katerimi delimo zakramente nato vse leto: bolniško in krstno olje ter sveto 
krizmo. V stolnici je krizmena maša ob 9.00, h kateri ste vabljeni tudi verniki. 

Ob 18.00 v župnijski cerkvi obhajamo spomin Jezusove ZADNJE VEČERJE. Pri 
njej sodeluje 12 mož iz župnije, ki predstavljajo apostole. Spominjamo se in 
podoživljamo ustanovitev evharistije in zakramenta mašništva. Pri tem 
bogoslužju še posebej sodelujejo prvoobhajanci. K obredom velikonočnega 
tridnevja vabljeni vsi veroučenci in starši. 

Po obredu bo molitvena ura: Jezus na Oljski gori. 

VELIKI PETEK, 6. april 
To je dan spomina na Jezusovo obsodbo, trpljenje in smrt. Ob 15.00 molimo v 
župnijski cerkvi križev pot. Ob 18.00 pa se zberemo k obhajanju Spomina na 
Jezusovo odrešenjsko trpljenje in smrt na križu. V tem obredju se povežemo z 
Jezusom, ki je trpel in umrl za nas in za vse ljudi. Po obredu ga že počastimo v 
božjem grobu.  
Ta dan je STROGI POST. 

Nabirka velikega petka je za Cerkev v Sveti deželi in jo toplo priporočamo. 

VELIKA SOBOTA, 7. april 

To je dan, ko prihajamo v župnijsko cerkev častit in molit Jezusa v božjem 
grobu, hkrati pa prinašamo k blagoslovu velikonočna jedila, s katerimi 
obhajamo velikonočni praznik doma.  

Ves dan bo tudi priložnost za sveto spoved. 



 

 

- ob 6. uri BLAGOSLOV OGNJA 

- BLAGOSLOV JEDIL: 

- V župnijski cerkvi sv. Cecilije ob 10. , 15. in 16. uri; 

- pri Čečkovem križu v Zagradu ob 10. uri; 

- pri Sorčanovi kapeli v Zagradu ob 10.30; 

- pri Soržovi kapeli na Polulah ob 11. uri; 

- pri Pavlinovem križu v Košnici ob 11.30; 

- pri Božičevi kapeli na Polulah ob 12. uri; 

- pri Kragolnikovi kapeli v Košnici ob 12.30; 

- pri Zakeljškovi kapeli na Anskem vrhu ob 13. uri; 

- v cerkvi sv. Miklavža ob 14. uri;  

- pri Budinovi kapeli v Liscah ob 14.30; 

- v cerkvi v Tremerjah ob 15. uri.  

VELIKA NOČ 

VELIKONOČNA VIGILIJA, 7. april ob 19.00 

Z njo začenjamo obhajati Jezusovo vstajenje. Zberemo se pred župnijsko 
cerkvijo ob velikonočnem ognju, kjer se začne I. del velikonočne vigilije: slavje 
luči. S seboj prinesemo sveče. Slavje luči doseže vrhunec po sprevodu v cerkev, 
s slovesno peto hvalnico velikonočni sveči; II. del je besedno bogoslužje, v 
katerem poslušamo poročila o o drešenjskih delih, ki jih je Bog storil za 
človeštvo skozi zgodovino odrešenja. Sledi III. del: krstno bogoslužje. Iz 
Jezusove smrti in vstajenja izvirajo zakramenti s krstom na čelu. Sledi IV. del: 
evharistično bogoslužje ali sveta maša, ki je vrhunec in središče življenja 
kristjanov. 

VELIKONOČNA NEDELJA, 8. april 

Ta dan slovesno praznujemo Kristusovo vstajenje v cerkvi in doma. Ob 7.00 bo 
vstajenjska procesija s slovesno vstajenjsko mašo.  

VEROUK  

V velikem in velikonočnem tednu ni verouka, zato naj se otroci udeležijo 
obredov velikega tedna. 

POROČNI JUBILEJI 

Poročne jubileje – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke 
bomo v naši župniji obhajali na belo nedeljo, 15. aprila, pri maši ob 9.30.  
Vse jubilante, ki letos praznujete eno od omenjenih obletnic, lepo vabimo k naši 
skupni slovesnosti. Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. 

NABIRKA  

Nabirka današnje nedelje, prve v mesecu in tudi vaš dar ob blagoslovih jedil bo 
namenjena za potrebe župnije. Od ureditve župnijskih prostorov je še 9.000 € 
dolga. Sanirali smo tudi podporna stebra pod korom, ki ju je poškodovala voda 
iz kropilnikov (zato dokler ne najdemo rešitve v njiju ne bo blagoslovljene 
vode).  Letos bo potrebno prekriti župnijsko cerkev, predračun je 25.000 €. 
Polovico bo krila Kapucinska provinca, ostalo mora zagotoviti župnija. 

Prag večnosti sta prestopila 
Ana Paj, Zagrad 114 

 in Edvard Slavoljub Samec, Zagrad 35. 
Gospod, daj jima večni mir in pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. april 

6.  postna, cvetna nedelja 

Agapa in Irena, muč. 

   800    † Jožefa Vrečer 
  930    †† iz družine Prešeren 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Bernarda Magdalenc 

PONEDELJEK, 2. april 
Frančišek Paolski, puščavni 

    800    v dober namen 
1800   za Božje varstvo 

TOREK, 3. april 
Rihard, škof 

    800   po namenu 
1800   za duševno zdravje sina 

SREDA, 4. april 
Izidor, škof, c. uč. 

  800   †† Lavrencija Korenjak in sorodniki 
1800   † Ana Paj, 8. dan 

ČETRTEK, 5. april 
Veliki četrtek 

1800   za duhovnike in nove poklice 

PETEK, 6. april 
++ Veliki petek 

1500    križev pot 
1800  OBREDI VELIKEGA PETKA 

SOBOTA, 7. april 
Velika sobota 

  1900   †† starši in Janko Babič 

NEDELJA, 8. april 

VELIKA NOČ 

Agapa in Irena, muč. 

   700    VSTAJENSKA PROCESIJA 
          † Stanko in Marija Kač 
  930    † Stane Mori 
1800  †† Vili in starši Rebov 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike  
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