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NEDELJA 6. POSTNA – CVETNA                                 

25.03.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem    za +Jureta Gjuras, obl.  

ob 10h   za +Toneta ter družini Grobelnik in Verdel  
                 PRI DRUGIH DVEH MAŠAH BLAGOSLOV ZELENJA  

Ponedeljek Evgenija                

26.03.                 ob 19h  (!)  za vse rajne mame                      

Torek Peregrin                                                     

27.03.         ob 19h   za +Viktorja Potočnik, 30. dan   

Sreda Bojan                                     

28.03.                                                    ob 19h   za +Stanka Verdel, osmina                                    

Četrtek VELIKI ČETRTEK                    

29.03.           ob 19h   za +Martina Golavšek in Ožbelakove  

Petek VELIKI PETEK              

30.03. ob 19h   obredi velikega petka                 

Sobota VELIKA SOBOTA                                

31.03.          ob 7h     blagoslov ognja                                

ob 19h   obredi velike sobote in maša  

              za +Marjetko in Rudija Vrčkovnik, obl.  

NEDELJA V E L I K A   N O Č                 

01.04.  
 

  

ob 7h     vstajenjska procesija   in maša za farane  

ob 10h   za +Jožefa in Jožefo Podvršnik ter sorodnike  

                                   



                                         

                       OB CVETNI NEDELJI    
 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mr 14,1–15,47 

SODNI POSTOPEK, KI NI KONČAN 

 

Na cvetno nedeljo nam Cerkev bere poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti ali pasijon. Ob tem 

pretresljivem besedilu se je razlagalcem vedno postavljajo vprašanja, kdo je odgovoren za Jezusovo smrt: 

Judje ali Rimljani? Ali je jezus umrl zato, ker se je razglašal za Mesija, torej zaradi verskih razlogov, ali 

pa zaradi političnih, ker naj bi bil ščuval k uporu proti Rimljanom? 

Znanstveniki so ugotovili, da so Jezusa obsodili tako Judje kot Rimljani. Njegovo obsodbo je izzval 

nenavaden splet verskih in političnih razlogov. Najbolj neposredno odgovornost gotovo nosijo tedanji 

judovski voditelji, nikakor pa ne vsi takratni Judje, še manj seveda kasnejši judovski rodovi. 

Še bolj temeljno vprašanje je, zakaj je moral Sin človekov sploh trpeti. Odgovor bomo našli, če 

pomislimo na Judovo izdajstvo, na Petrovo zatajitev, na Pilata, ki si umiva roke, na vojake, ki si pohlepno 

delijo obsojenčeva oblačila, na morilca Barabo in oba razbojnika. V njih se nam odkriva resničnost, ki je 

pripeljala Jezusa na križ: to je bila teža grehov vsega človeštva. »Sam je na svojem telesu ponesel naše 

grehe na les,« piše apostol Peter. »Zaradi naših grehov je bil ranjen, potrt zaradi naših hudobij« (Iz 53,5). 

Za vsemi omenjenimi stojijo množice, ljudje vseh časov, stojimo tudi mi. Ko na cvetno nedeljo 

poslušamo pasijon in bralec zapre knjigo, pomislimo, da se ta zgodba pravzaprav še ni končala. 

»Nekdanji tožniki so mrtvi, priče so odšle domov. Sodnik je zapustil sodno dvorano. Toda Jezusov 

proces še vedno traja.« Tako končuje svojo knjigo judovski pisec P. Winter, ki opisuje te dogodke. 

Jezusov sodni postopek še traja in se ponavlja v vsakem učencu in v vsakem človeku, ki trpi in je 

preganjan zaradi pravice. Obnavlja ga vsakdo, ki s odloči za greh in se s tem pridružuje vpitju množice: 

»Ne tega, ampak Baraba! Križaj ga!« 
Nedeljska misel na radiu Celovec, 1991 

 

 

 

 

 

 

 Ko je bil v Betaniji,  
v hiši Simona Gobavca,  

in je sedèl pri mizi, je prišla žena  
z alabastrno posodico 

dragocenega dišavnega olja  
iz pristne narde.  

Strla je posodico in ga izlila  
na njegovo glavo.  

Nekateri pa so bili nejevoljni  
in so govorili med seboj:  
»Čemú ta potrata olja?« 

Jezus pa jim je rekel: »Pustite jo!  
Kaj ji delate težave?  

Dobro delo mi je storila.  
Vnaprej mi je pomazilila  

telo za pogreb.  
Resnično, povem vam:  

Kjer koli po svetu  
bo oznanjen evangelij,  

bodo pripovedovali tudi to,  
kar je ona storila, njej v spomin.«  

 
(Mr 14,3–4.6.8–9) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILA: 
 

 

 

* V tednu po cvetni nedelji je pred nami velikonočno tridnevje, ki se začne z 

velikim četrtkom. Sveto tridnevje z Veliko nočjo je vrhunec celega bogoslužnega leta. 

V teh dneh želi bogoslužje obnoviti in ponazoriti dogodke zadnjih dni Jezusovega 

življenja. – Lepa priprava na sam velikonočni praznik je, če se udeležimo tudi teh 

obredov zadnjih treh dni velikega tedna, ki bodo vedno ob 19. uri.  

 

* Na Veliko noč bo iz naše župnijske cerkve radijski prenos sv. maše ob 10. uri. 

Maša bo na 3. programu (Ars) Radia Slovenija in na Radiu Ognjišče.  

Tiste, ki boste prišli k tej maši, prosim, da ste v cerkvi vsaj pet minut prej. Prosim tudi, 

da se ne zadržujete pri vhodnih vratih, ker bi s tem ovirali prihod v cerkev, ampak se 

pomikate proti glavnemu oltarju. Po sredini naj bo prehod prost. Med radijskim 

prenosom ne moremo na to opozarjati.  

Ko pri maši pojemo ljudsko pesem, se potrudimo, da pojemo vsi, skupaj s pevci na 

koru. Enako seveda velja za vsako mašo, ne samo v tem primeru.  

Oznanila bodo po maši – po končani zadnji pesmi, ko bo končan tudi radijski prenos.  
 

* KS Galicija in POŠ Trje vabita vse žene in matere na prireditev ob materinskem 

dnevu in dnevu žena v ponedeljek (26.3.) ob 17. uri v telovadnico šole Trje.  

 

* V četrtek, 5. aprila, vabljeni ob 19.30 v stolno cerkev sv. Danijela v Celju na  

VELIKONOČNI KONCERT. – Sodelujejo: Komorni moški zbor Celje, Učiteljski 

pevski zbor Slovenije Emil Adamič, Ženski pevski zbor Petrol, Komorni pevski zbor 

Mysterium, Komorni orkester Ljubljanski solisti. – Vstop je prost.    
 

S cvetjem in zelenjem, ki 
smo ga na to cvetno 
nedeljo prinesli blagoslovit 
v cerkev, odnesimo na 
svoje domove tudi 
skrivnost in bistvo te 
nedelje, da se bomo v tem 
velikem tednu res lahko 
še dobro pripravili na naš 
največji praznik – 
Kristusovo vstajenje. 


