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Cvetna nedelja 

Pozdrav novoimenovanega celjskega škofa 

Dragi verniki celjske škofije, 
dragi duhovniki, redovniki in redovnice,  
v petek, 5. marca 2021, je papež Frančišek po 
apostolskem nunciju v Sloveniji JeanMarie 
Speichu sporočil, da me je izbral za novega škofa 
celjske škofije. Svetemu očetu se zahvaljujem za 
njegovo zaupanje, predvsem pa za njegovi 
očetovsko ljubezen in potrpežljivost, ki sta me v 
tem času opogumljali, da sem v njegovem 
povabilu lahko prepoznal isti Klic, na katerega sem odgovoril že na začetku 
duhovništva: »Ali me ljubiš?« (Jn 21,16). Čeprav se zavedam, da poslanstvo te 
službe daleč presega moje človeške sposobnosti, ponavljam za ubogim Petrom: 
»Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« 

V to novo poslanstvo stopam s ponižnim srcem, da bi lahko prepoznal in sprejel 
Očetovo voljo. Verujem, da ima On, ki je »tako ljubil svet, da je poslal svojega 
edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel 
večno življenje« (Jn 3,16), edini besedo življenja, veselja in upanja tudi za naš 
današnji čas in za našo konkretno občestvo celjske škofije. In ne samo besedo, v 
svojem Sinu nam je vse tudi že podaril. Zato vas vse, ki kličemo Božje kraljestvo, 
prosim, da se v tem času, ko se pripravljam na sprejem škofovskega posvečenja, 
in v času nastopa škofovske službe še posebej močno povežemo med seboj v 
prošnji k Svetemu Duhu. Edino On, Duh občestva, nam lahko omehča srce, 
razsvetli misli in vlije poguma, da bomo prepoznali Cerkev kot Kristusovo Telo 
in sebe kot njegove ude, ki so poklicani, da v tem svetu kažejo nanj. Prenova 
pastoralnega življenja ne izvira ne od škofov, ne od duhovnikov, ne od pridnosti 
posameznikov, temveč od Gospoda. Če bomo spoznali, izkusili in sprejeli 
Njegovo ljubezen, ki gre za nas do konca, potem bomo lahko zanjo pričevali in 
živeli novo življenje. Skupaj z vami želim hoditi to pot za Njim. 

msgr. dr. Maksimilijan Matjaž  
imenovani celjski škof 

VELIKI TEDEN 

Cvetna nedelja (28. marec): Pravimo ji tudi oljčna nedelja, 
ker pri procesiji nosimo oljčne vejice in drugo zelenje 
(butare). S to nedeljo se začenja veliki teden. V njej vnaprej 
doživimo Kristusovo velikonočno skrivnost: njegovo 
trpljenje in vstajenje. Dogodek iz Jezusovega življenja, ki se 
ga ta dan spominjamo in ga podoživljamo, je Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem.  

V spomin na ta vhod na cvetno nedeljo začnemo bogoslužje s posebnim obredom: z 
blagoslovom zelenja, branjem evangelijskega poročila o tem dogodku in s procesijo. 
Toda vse to ni le spomin, ampak je živo dogajanje tukaj in sedaj: Jezus Kristus danes 
prihaja med svoje ljudstvo in njegovi ga sprejemajo z odprtimi srci in navdušenjem. 
Vse to izražajo blagoslovljene oljke in drugo zelenje v naših rokah in procesija. S 
svojim ravnanjem pri tem obredu vzklikamo Kristusu: Ti si naš Kralj, to pomeni: 
vodnik našega življenja, naš najvišji prijatelj in mi smo tvoji.  

Blagoslovljene oljčne vejice po tem obredu nesemo na svoje domove. Oljčno vejico 
zataknemo na razpelo. Tako nas vse leto spominja, da smo Kristusovi. Obenem je 
oljčna vejica tudi simbol miru, tistega miru, ki ga človeku lahko da samo Kristus, ker 
je on s svojim življenjem plačal zanj. 

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE 

Začne se z velikim četrtkom. Cerkev pred našimi očmi razgrne vse vsebinsko in 
življenjsko bogastvo bistva naše vere – velikonočno skrivnost in jo prav plastično 
predstavi naši veri. Sveto tridnevje je vrhunec celega bogoslužnega leta. V teh dneh 
želi bogoslužje, kolikor je mogoče, obnoviti in ponazoriti dogodke zadnjih dni 
Jezusovega življenja. Velikonočna skrivnost – prehod preko smrti in trpljenja v novo 
življenje – se mora izvršiti v naših srcih, v našem življenju, in ne samo v zunanjih 
obredih in simbolih. 

Veliki četrtek (1. april): Je dan z izredno bogato duhovno vsebino. Praznujemo 
začetek evharistije, postavitev novozaveznega duhovništva in bratske povezanosti.  

Eden največjih darov, ki nam jih je Kristus zapustil, je evharistija (sveta maša), 
obhajilo, Jezusova navzočnost v svetem Rešnjem telesu. Postavil jo je pred svojim 
trpljenjem pri zadnji večerji.  

Drugi Kristusov dar je službeno duhovništvo. Z besedami »To delajte v moj spomin«, 
je dal Jezus apostolom in njihovim naslednikom oblast, da kot Kristusovi namestniki 
opravljajo skupaj z božjim ljudstvom evharistično daritev. 

Tretji Jezusov dar ob slovesu pri zadnji večerji je njegova zapoved ljubezni. Preden 
je postavil evharistijo, je Jezus učencem umil noge, kar je veljalo za eno 
najnizkotnejših opravil. S tem je nakazal drugačno miselnost, ki naj vlada med 
njegovimi učenci. 

• ob 18. uri: spomin zadnje večerje - slovesna maša, spomin postavitve 
evharistije in duhovništva. 



 

 

Veliki petek (2. april): Ta dan ni svete maše. Tako bi lahko povzeli ljudsko misel o 
velikem petku. Ta dan nas cerkev vabi, da pri bogoslužju globlje premišljujemo 
skrivnost križa.  Bogoslužje velikega petka se odvija v treh delih: v opravilu božje 
besede, češčenju križa in obhajilu. 

Na veliki petek stojimo pred veliko skrivnostjo. 
Nobena človeška beseda ne more razložiti 
skrivnosti Kristusovega trpljenja in smrti. To more 
storiti le razodeta božja beseda, ki jo sprejemamo v 
veri. 

Posebnost bogoslužja velikega petka je češčenje 
križa. Ne častimo lesenega križa, temveč Njega, ki je 
na križu za nas daroval svoje življenje. 

Na veliki petek ne obhajamo Jezusovega pogreba, ampak njegovo 'zveličavno 
trpljenje', ki prinaša zmago nad smrtjo. Prav je, da se udeležimo bogoslužja velikega 
petka ali križevega pota. Ta dan je tudi strogi post. 

• ob 15. uri: križev pot; 

• ob 18. uri: opravilo v čast gospodovemu trpljenju. 

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

Velika sobota (3. april): Cerkev se mudi pri Jezusovem grobu in premišljuje 
njegovo trpljenje in smrt. Dan preživimo v duhovni zbranosti. Če je le mogoče, 
obiščimo cerkev in pokleknimo k 'božjemu grobu'. 

Blagoslov ognja na veliko soboto zjutraj je star običaj, ki nam naznanja zmago 
svetlobe nad temo, milosti nad grehom, ljubezni nad sovraštvom. Z njim prosimo 
Boga, naj nas popolnoma prenovi in v nas vžge ogenj ljubezni, da bi tako velikonočni 
prazniki obrodili obilo sadov.  

• blagoslov ognja: ob 6. uri. 

Blagoslov jedil je lep slovenski običaj. Je 
izraz globoke vere naših prednikov, ki so z 
hoteli poklicati božji blagoslov v svoje 
domove. Velikonočna jedila so podoba 
velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s 
svojimi učenci. Obenem pa na nek način 
podoba svete maše – velikonočne gostije, na 
katero smo vsi povabljeni. 

• blagoslov velikonočnih jedil: 

- v župnijski cerkvi sv. Cecilije ob 10. , 11., 14., 15. in 16. uri. 

Ves dan bo v cerkvi priložnost za sveto spoved. 

Če bo dovoljeno, bodo blagoslovi tudi pri znamenjih po župniji. O tem vas bomo 
obvestilo na spletni strani župnije. VELIKONOČNA NEDELJA GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA 

Velikonočna vigilija (sobota, 3. april)  

Vigilija (bdenje) pomeni veselo pričakovanje Kristusove vrnitve v molitvi. To je noč vseh 
noči, pričakovanje jutra, ko je Kristus zdrobil verige in vstal kot zmagovalec.  

• bogoslužje velikonočne vigilije bo ob 18. uri v župnijski cerkvi. 

Velika noč (4. april) 
• vstajenjska slovesnost: ob 6.30 procesija in vstajenjska  sv. maša. Procesija bo 

okoli cerkve, v njej bodo sodelovali predstavniki župnije (do 10 ljudi). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 28. marec 

Cvetna nedelja 

Milada Praška, devica 

  800  †† Minklič 

  930  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  †† iz družine Ograjenšek 
1100  Tremerje: Po namenu 
1800 † Albert Tratnik 

PONEDELJEK, 29. marec 
Berlod, red. ustan. 

  800  Za nečaka Milana in njegovo družino 
         ter za varstvo in blagoslov 
  800  Za zdravje 
1800 † Angela Tratnik 

TOREK, 30. marec 
Janez Klimak, opat 

  800  Za zdravje in blagoslov 
1800  V čast Sv. Duhu za pravilne odločitve 

SREDA, 31. marec 
Gvido, opat 

  800  † Franc Smole 
1800  †† Alojz (obl.) in Jana Potočnik 
1800 Za s. Josipo 

ČETRTEK, 1. april 
Veliki četrtek 

1800  † Majda Kink 
1800 Za s. Grazyno 

PETEK, 2. april 
+ Veliki petek 

1500  Križev pot 
1800 Obredi velikega tedna 

SOBOTA, 3. april 
Velika sobota 1800  v čast MB v zahvalo 

NEDELJA, 4. april 

VELIKA NOČ 

Izidor Seviljski, škof 

  630  †† iz družine Kač im Jesenek 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

  930  †† Jerko in Ivanka Železnik 
1100  Po namenu 
1100  Tremerje: Po namenu 
1800 †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 

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


