
CVETNA NEDELJA                   28. MAREC 2021               Leto XXI, štev. 14/15 
Ko je drugi dan velika množica,  
ki je bila prišla na praznik, 
slišala, da prihaja Jezus v Jeruzalem, so vzeli palmove 
veje, mu šli naproti in klicali: »Hozana, blagoslovljen,ki 
prihaja v Gospodovem imenu, 
kralj Izraelov!«  (Jn 12,12–13) 
 
NE SLAVIMO TRPLJENJA, AMPAK LJUBEZEN 

»Cvetna nedelja Gospodovega trpljenja« – tako 
najdemo zapisano v bogoslužnih knjigah Cerkve. S cvetno 
ali oljčno nedeljo stopamo v veliki teden, ki pomeni 
vrhunec cerkvenega leta. Slednji pa bo doživel vrh v 
svetem tridnevju, ko se bomo spominjali Kristusovega 
trpljenja in smrti. 

Nekateri v Cerkvi izredno poudarjajo trpljenje, drugi pa 
prav zato očitajo kristjanom, da smo vera trpljenja in smo 
pravzaprav neke vrste sadisti, ker toliko premišljujemo 

trpljenje Jezusa Kristusa. Seveda kristjani ne premišljujemo Kristusovega trpljenja kot 
takega, ampak za njim gledamo in občudujemo Kristusovo ljubezen. Kristus nas tako 
ljubi, da gre v trpljenje za nas. Kristjani ne poudarjamo trpljenja, ampak ljubezen. 
Njegova ljubezen se ne ustavi niti pred križem: »Ker je vzljubil svoje, jim je izkazal 
ljubezen do konca« (Jn 13,1). »Kristus nam razodeva, da je trpljenje sestavni del 
ljubezni. Kdor ljubi, prej ali slej trpi. Pa vendar nas prav ljubezen prepriča o smislu 
trpljenja in o tem, da ga moramo preoblikovati« (Pričevanje svetih ikon, 50). Kristusova 
ljubezen do ljudi je bila križana. Vsaka ljubezen, če je prava, bo morala po Kristusovi 
poti, morala bo stopiti na križ – ali pa ni pristna. Zavedati se moramo, da bo tudi naša 
ljubezen v nekem trenutku morala stopiti na križ. Pomislimo samo, kolikokrat je 
križana zakonska ljubezen! Kolikokrat materinska oziroma starševska! Kolikokrat 
duhovnikova dušnopastirska ljubezen! Pravzaprav ljubezen postane res prava šele, ko 
stopi na križ!                                                                                               Po: B. Rustja 
 
VELIKONOČNO PRAZNOVANJE 
Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v veliki teden, ki doseže svoj vrhunec na 
veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Letos z malo 
prilagojenimi razmerami. Prosim, da skušamo pazit drug na drugega in upoštevat 
priporočila, nošenje mask, razkuževanje rok in medosebna razdalja, pred cerkvijo 
je možno spremljati bogoslužje, vendar upoštevajte medosebno razdaljo. 
 
MINISTRANTSKO SREČANJA: V ponedeljek in v sredo ob 18. uri. vabljeni 
ministranti na ministrantsko srečanje. 
 



SVETA SPOVED IN SVETE MAŠE V TEM TEDNU: V velikem tednu, ki je pred nami 
vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo vsak večer pol ure pred 
večerno sveto mašo in med sveto mašo. Svete maše v tem tednu bodo ob 19. uri. 
 
OBISK STAREJŠIH IN BOLNIKOV NA DOMU: Ob veliki noči je priložnost obiska 
starejših in bolnih na domu. Obisk bo v torek. 
 
VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE: Veliki četrtek je spomin zadnje 
večerje, ko je Jezus postavil zakrament sv. evharistije in zakrament sv. 
mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 19. uri. Po maši bo krajša 
molitev za nove duhovne poklice. 
 
VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA: Dan Jezusovega trpljenja, 
smrti na križu in pokopa. Ta dan je strogi in zapovedan post. Kristjani smo 
povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti 
Križevega pota. Ob 19. uri vabljeni k obredom velikega petka. 
 
VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL: Ob 7. uri bo 
blagoslov ognja pri stari veroučni učilnici nasproti cerkve. Skozi ves dan bo v 
božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše. Skozi dan bodo potekali blagoslovi 
velikonočnih jedil. Na voljo je več terminov, prosimo, da se nekako porazdelite, 
da ne bo prihajalo do prevelike gostote ljudi.  
Zvečer bo ob 19. uri, vigilija, to je slovesno bogoslužje, ki nas bo skozi lepoto 
liturgije vodilo v skrivnost velike noči. 
 
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL 
9.00 – sv. Rok 15.00 in 15.15 – sv. Barbara 
10.00 – sv. Tomaž 16.00 – župnijska cerkev 
11.00 – župnijska cerkev 16.30 – župnijska cerkev 
11.30 – župnijska cerkev 17.00 – župnijska cerkev 
12.00 – župnijska cerkev 17.30 – župnijska cerkev 
13.00  in 13.15 –  sv. Lovrenc 18.00 – župnijska cerkev 
14.00 in 14.15  – sv. Miklavž 
 
VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA: Praznik Jezusovega vstajenja, 
zmage nad smrtjo, grehom in peklom. Vstajenjske procesije ne bo. Svete maše 
bodo ob 7., 9. 10.15 in zvečer ob 19. uri. 
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS: Na velikonočni ponedeljek bosta sveti 
 maši ob 9. uri in ob 10.15 v župnijski cerkvi.   

 
 

CVETNA NEDELJA 
Ponedeljek 
29.3.2021 

sv. Bertold 
redovnik 

18.30 
19.00 

sveta spoved 
za † Antona Ribiča      
za † Mihaela Zidarja 



 
 
DAROVI OB VELIKONOČNIH PRAZNIKIH ZA OBNOVO ŽUPNIJSKE CERKVE 
Smo v zadnji fazi obnove župnijske cerkve. V tej fazi so klopi; so tik pred 
zaključkom, nov daritveni oltar in ambon, glavni oltar, spovednica, oprema 
zakristije, restavriranje fresk pod zvonico, vhodna vrata s portalom, fasada 
cerkve in okolica. Korona čas je dela upočasnil, prav tako se pozna tudi pri 
finančnih sredstvih. Lepo naprošeni, da v teh prazničnih dneh in tudi drugače s 
svojimi darovi podprete še ta zadnji del obnove. Hvaležni smo vam za vsak vaš 
prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na TRR župnije: SI56 0400 1004 6471 719 ali 
v župnišču. Hvala za razumevanje in pomoč.  
 

Torek 
30.3.2021 

sv. Janez 
Klimak 

opat 

18.30 
19.00 

sveta spoved 
za † Ano in Jožico Kos 
za † Olgo in Marijo Ogrizek 

Sreda 
31.3.2021 

sv. Gvido 
opat 

18.30 
19.00 

sveta spoved 
za † Marico in Marijo Herič             
za † starše Šraml in Cvetko, za 
zdravje 

Četrtek 
1.4.2021 

VELIKI 
ČETRTEK 

sv. Tomaž 
Tolentinski 
mučenec 

18.30 
19.00 

 

sveta spoved 
za duhovne poklice 
za † Martino Grobin  
za † Miciko Lorger 
za † Alojza Kojtererja, starše, brata 
Janka in Edija, nečaka Robija in 
Matildo Šepetavc 

Petek 
2.4.2021 

VELIKI PETEK 
sv. Frančišek 

Paolski 

15.00 
  19.00 

Križev pot in sveta spoved 
obredi velikega petka v čast 
gospodovemu trpljenju 

Sobota 
3.4.2021 

VELIKA 
SOBOTA 

sv. Rihard 
škof 

7.00 
19.00 

blagoslov  ognja 
za † Marijo Karner   
za † Terezijo Brili 
za † Jerneja Zvonarja, Alojzijo, Karla 
in Janeza Pezdevška, Terezijo in 
Jožeta Groseka 

Nedelja 
4.4.2021 

VELIKA NOČ 
PRAZNIK 

GOSODVEGA 
VSTAJENJA 
sv. Izidor 
Seviljski 

škof 

7.00 
 

9.00 
 
 

10.15 
 
 
 

19.00 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Antona in Olgo Ostrožnik 
za † starše Šimonič in Antolašič 
za † Vinka Metličarja  
za † Ivana Hostnika in starše 
Krašovec 
za † Franca Krumpaka (obl)  
za † Gabrijelo Golob, 30. dan 
za † Marijo Colnarič Lorber 
za † Jožeta Pajka 
za † Marjana Fira  
za † Alojza Gobca 



ČIŠČENJE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV: V mesecu aprilu čistijo župnijsko 
cerkev verniki iz Vrha in Močel. Vernikom iz Predela in Senovice, ki ste v mesecu 
marcu skrbeli za cerkev se lepo zahvaljujemo.  
 

VELIKA NOČ 

Ponedeljek 
5.4.2021 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 
sv. Vincencij 

Ferrer 
duhovnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

za † Stanka Nunčiča, Antonijo in 
Franca Vrbeka, Antonijo, Jožefa in 
Janeza Nunčiča      
za † Ivana Sovinca  
za † Marka Šketa, starše Stojan in 
sorodnike, starše Šket, Heleno 
Strniša, Karla Jagodiča 
za † Ivana Jecl 
za † Jožeta in Elizabeto Smole 
(obl) Franca Lesjaka 
za † Štefko Ferleš 
za † Vinka Krajnca 
za † Martina Planinška 
za † Romana Cerovška 

Torek 
6.4.2021 

sv. Irenej iz 
Srema, škof 

 za † Dušana Javoriča 
za † Franca Zvonarja 

Sreda 
7.4.2021 

sv. Janez Krstnik 
de la Salle, duh. 

 za † Marijo in Pepeka Orača            
za † Ano Kamplet 

Četrtek 
8.4.2021 

sv. Dionizij 
škof 

 
 
 

molitev za duhovne poklice 
za † Ladeka Smoleta (obl), starše 
Smole in Čakš  
za † Vinka Vizjaka  

Petek 
9.4.2021 

sv. Maksim 
Aleksandrijski 

škof 

 za † Ano in Jožeta Krivca (obl),rod. 
za † Ano Krznar, 30. dan 
za † Jožefo Simončič 

Sobota 
10.4.2021 

sv. Domen 
škof 

 za † Nežko Lah  
za † Ivana Cerovška 
za † Iztoka Cerovška 
za † Jakoba in Zofko Šramel 

Nedelja 
11.4.2021 

2. 
VELIKONOČNA – 

BELA NEDELJA 
sv. Stanislav 

škof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Veroniko Krajnc 
za † dva Ivana, Heleno in Janka 
Sovinca, Alojza Urbančiča 
za † Jožeta Stoklasa, starše in 
brate Šket   
za † Ivana Jesenek (obl), dve 
Mariji Jesenek, Leopolda Bračuna, 
dvojne starše, družino Ror 
za † Marijo Murko, 30. dan  
za † Frančišeka Goleža  
za † Alojza in Pepco Vrečko  
za † Stanka Rupnika (obl) 
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