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Cvetna nedelja 

 

VELIKI TEDEN 

Cvetna nedelja, 25. marec -  S cvetno nedeljo se začenja 
neposredna priprava na veliko noč, ki je največji 
krščanski praznik. V bogoslužju se spominjamo 
Jezusovega slovesnega vhoda v mesto Jeruzalem, ki ga 
slikovito prikazuje evangelij. Kristus je pred tem Lazarja 
obudil od mrtvih. Ljudske množice so prihajale, da bi 
videle Jezusa in Lazarja. Mnogi so potem odpotovali v 
Jeruzalem na Judovski praznik Pashe. Hitro se je 
razvedelo, da je tudi Kristus na poti v Jeruzalem. Apostoli so Jezusu pripeljali oslico, 
da je na njej zmagoslavno prijezdil v mesto. Množica je bila navdušena nad 
Kristusom in ga je z oljčnimi vejami in s cvetjem pozdravljala. Ob tem so veselo 
vzklikali in peli: »Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu 
Gospodovem.« Mnogi so bili prepričani, da bo Jezus Kristus Jude osvobodil rimske 
oblasti in sebe razglasil za kralja. 
Z Jezusovim prihodom v Jeruzalem na cvetno nedeljo se dejansko začenja 
uresničevanje Jezusovega kraljestva, ki ni zemeljsko kraljestvo, ampak je kraljestvo 
ljubezni in miru. Jezus Kristus je prišel v Jeruzalem, da bi za nas trpel, umrl in s 
svojim vstajenjem premagal smrt, da bi nam odprl pot k svojemu Očetu. 

VELIKONOČNO TRIDNEVJE 
Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kristusovo 
vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki 
petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki nas uvede v veliko noč. Ti dnevi 
vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti in 
vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa ter o postavitvi zakramentov svete 
evharistije in mašniškega posvečanja. Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja 
in vstajenja se začne z večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje središče v 
velikonočni vigiliji in se konča z večernicami nedelje Gospodovega vstajenja. 

Veliki četrtek je praznik evharistije in praznik duhovništva. Na ta dan se 
spominjamo, kako je Jezus obhajal zadnjo večerjo s svojimi apostoli. Pri tej zadnji 
večerji je postavil zakrament sv. maše ali evharistije ter zakrament mašniškega 
posvečenja. 
Na veliki četrtek dopoldne škofje ordinariji skupaj z zbranimi duhovniki in 
ljudstvom v stolnih cerkvah darujejo krizmene maše, ki so ime dobile po posvetitvi 
oljčnega olja v sveto krizmo. Oljčno olje, obogateno dišavnimi zelišči, nad katerim  

škof moli posvetilno molitev, postane sveta krizma. Škofje in duhovniki sveto 
krizmo uporabljajo pri podeljevanju zakramentov (krsta, birme ter mašniškega in 
škofovskega posvečenju) ter pri posvetitvi oltarja ali cerkve. Pri krizmeni maši škof 
blagoslovi tudi krstno in bolniško olje, ki se uporabljata pri podeljevanju 
zakramenta krsta oziroma bolniškega maziljenja. Duhovniki pri tej maši obnovijo 
duhovniške obljube in s tem pokažejo povezanost s škofom in stolno cerkvijo. 
Sv. maša Jezusove zadnje večerje z učenci - Na veliki četrtek zvečer praznujemo 
postavitev zakramentov svete evharistije in mašniškega posvečenja. Jezus je pri 
zadnji večerji izročil svoje telo in kri v jed in pijačo. Obenem je postavil zapoved 
medsebojne ljubezni, kar je simbolično storil z gesto umivanja nog učencem. Po 
zaključku maše duhovnik s spremstvom prenese posodo s posvečenimi hostijami, 
zakramentalno navzočega Jezusa, iz tabernaklja na posebno mesto oz. v »ječo«, ki 
predstavlja Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani. 

Veliki petek - Na veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu. 
Na ta dan je strogi post. Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ne obhajamo 
sv. maše. Med obredi velikega petka beremo poročilo o Jezusovem trpljenju iz 
Janezovega evangelija, častimo križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja ter v 
slovesnih prošnjah med drugim prosimo za družbo in njene voditelje, za drugače 
verujoče in neverujoče, za cerkvene potrebe kot tudi za odnose z judovsko 
skupnostjo. Ob koncu obredov velikega petka je obhajilni obred. Duhovnik 
posvečene hostije prinese iz »ječe«, kamor so bile odnesene na veliki četrtek, z njimi 
obhaja sebe in vernike, po zaključku obreda pa jih odnese na novo mesto, tokrat v 
Božji grob. 

Velika sobota - Na veliko soboto zgodaj zjutraj duhovniki 
blagoslavljajo velikonočni ogenj, s katerim pokadimo svoje 
domove. Kjer še kurijo na trda goriva, gospodinje na ognju, 
ki ga zanetijo z blagoslovljenim velikonočnim ognjem, 
pripravljajo velikonočne dobrote. Velika sobota je sicer dan 
celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil 
prenesen na veliki petek. 
Velikonočni blagoslov jedil ima posebno 
simboliko. Namen blagoslova je, da se zavemo Božje 
dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo 
Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju. 
Blagoslov prebudi misel in hvaležnost za milosti, ki izhajajo 
iz velike noči. Velikonočna jedila v domu in družini 
ustvarjajo »Božje okolje« in so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s 
svojimi učenci, in hkrati podoba daritve sv. maše – velikonočne gostije, na katero 
smo vsi povabljeni.  
Velikonočno praznovanje začnemo z velikonočno vigilijo, ki nas s slovesnim 
bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Pri tem imata poseben 
pomen hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa, in krstno 
bogoslužje oz. obnovitev krstnih obljub. Pri maši beremo več svetopisemskih 
besedil, ki nas spominjajo na našo odrešenjsko zgodovino.  

 



 

 

VELIKA NOČ 

Velika noč je največji krščanski praznik. Spominjamo se največjega čudeža in 
temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Po starodavni slovenski 
navadi so v jutranjih urah po župnijah vstajenjske procesije z Najsvetejšim. 
Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki je presežni Božji 
dar. Čeprav k razumevanju verske resnice pripomorejo številni materialni dokazi, 
je vera v Kristusovo vstajenje sad vzgoje in osebne duhovne poti.  
Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in 
smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl 
pot v večno življenje. Odrešenje odpira možnost za uresničitev posameznikove 
osebne svobode, s pomočjo katere lahko človek v polnosti živi prejete talente ter 
dokazuje, da je življenje z Bogom močnejše od smrti. Jezus je v svojem zemeljskem 
življenju večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih, ki bo pomenila 
osvoboditev od brezupnega položaja človeka v končnem zemeljskem življenju. 
Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje zaradi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus 
prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znamenji dokazal svojo istovetnost. 
Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani izražamo z vzklikom aleluja, 
ki je v velikonočnem času na poseben način izpostavljen. Izhaja iz hebrejskih besed 
Hallelu in Yah, kar pomeni slavite Jahveja, to je Boga. 

Cvetna nedelja, 25. marec: ob 17 uri blagoslov križevega pota in križev pot. 

Veliki četrtek, 29. marec: ob 9. uri krizmena maša v stolnici. 

Veliki petek, 30. marec: nabirka je za Cerkev v Sveti deželi in jo toplo priporočamo. 

Velika sobota, 31. marec: 

• blagoslov ognja: ob 6. uri. 
• blagoslov jedil: 

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

- na kmetiji Zaveršek (Pušnik) v Zagradu ob 10. uri; 

- pri Habjanovi 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. 

Ves dan bo priložnost za sveto spoved. 
• bogoslužje velikonočne vigilije bo ob 19. uri v župnijski cerkvi. 

Velika noč, 1. april: 
• vstajenjska slovesnost: ob 7. uri procesija in vstajenjska  sv. maša. 

Vaš dar ob blagoslovih velikonočnih jedil in nabirke ob prazniku bodo namenjene 
za povračilo dolga, ki je nastal ob prenovi župnijske cerkve in se zanj lepo 
zahvaljujemo. 

Poročne jubileje: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke bomo 
obhajali na belo nedeljo, 8. aprila, pri maši ob 9.30.  
Prosimo vas, da se prijavite v župnijski pisarni. 

6. postna, cvetna nedelja - teden brez elektronskih medijev 
Otroci: To je teden brez televizije in računalniških igric.   
Mladostniki in odrasli: Poleg zgornjega še brez družbenih omrežij (YT, FB,...) 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. marec 

Cvetna nedelja 

Gospodovo oznanjenje 

   800  †† Štefanija in Anton Založnik,  
                Štefanija Vaupotič in Tonči Založnik  
  930   † Božidar Safran 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Trem.: †† Stanko (obl.) in Fanika Sinkovič 

PONEDELJEK, 26. marec 
Evgenija, mučenka 

   800  †† starši Pustinek - Jazbec in Ivica 
   800  †† Marija Ramšak in Terezija Bornšek 
1800  †† Franc in Fanika Zgoznik 

TOREK, 27. marec 
Peregrin, redovnik 

   800  po namenu 
1800  †† Ivan in Rozalija Čater 

SREDA, 28. marec 
Milanda (Marija Praška), d. 

  800   za družino Oberski, po namenu 
1800  † Fanika Svet 

ČETRTEK, 29. marec 
Veliki četrtek 

1800  †† iz družine Ljubek in Narat 
1800  za žive in †† iz družine Štampe 

PETEK, 30. marec 
+ Veliki petek 

  800   križev pot  
1800  obredi velikega petka 

SOBOTA, 31. marec 
Velika sobota 

1900   †† Franc Druks in Justina Kragolnik 

NEDELJA, 1. april 

VELIKA NOČ 

Agapa in Irena, mučenki 

   700   vstajenjska procesija in nato  sveta maša 
           †† Stanko in Marija Kač 
            za s. Grazyno 
            za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Mihaela Kuralt (gr. 1) 
1800   †† Jožica, Ernest in Matildica Rahle 
1100   Tremerje: †† Bezgovšek 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


