
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

10. april 2022 – 15 

Cvetna nedelja  

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 19, 28-40) 
Jezus je povedal te stvari in se pred vsemi odpravil gor proti Jeruzalemu. 
Ko je prišel blizu dveh vasi pri Oljski gori, ki se imenujeta Bétfaga in Betanija, je 
dvema učencema naročil: 
»Pojdita v vas tamle naprej. Pri prvih hišah bo stal privezan osliček, na katerem 
še nikoli ni nihče jezdil. Odvežita ga in pripeljita. Če bi kdo vprašal, kaj počneta, 
povejta, da ga potrebuje Gospod.« 
Učenca sta odšla in našla vse tako, kakor jima je povedal. 
»Kaj pa počneta,« so rekli lastniki oslička, ko sta ga začela odvezovati. 
»Potrebuje ga Gospod,« sta povedala učenca in odpeljala oslička k Jezusu. Nato 
sta osličkov hrbet pregrnila s svojimi oblačili in nanj posadila Jezusa. Ko je 
zajahal, so drugi začeli pogrinjati oblačila na pot pred njim. 
Približal se je pobočju Oljske gore. Vsa množica 
učencev je začela slaviti Boga. Na ves glas so se 
zahvaljevali za mnoge čudeže, ki so jim bili 
priča: 
»Slava tebi, ki prihajaš, 
o kralj z Božjo oblastjo! 
V nebesih vlada mir, 
Božji sijaj na nebu.« 
 Med navzočimi je bilo tudi nekaj farizejev. 
»Učitelj, obrzdajte svoje učence,« so mu rekli. 
»Poslušajte,« je odvrnil Jezus, »če bodo utihnili 
tile, bodo začeli vpiti kamni.« 

VELIKI TEDEN 

V veliki teden je zaobjeto bistvo naše vere. Napolnjen je z veliko simbolike ter 
bogat v sporočilnosti. Zato je prav, da ga približamo že majhnim otrokom. 
Vabljeni na ogled prispevkov, kjer je predstavljeno, kako lahko otrokom 
približamo sporočilo posameznega dne.  

S CVETNO NEDELJO vstopamo v veliki teden. Na ta dan se spominjamo 
Jezusovega prihoda v Jeruzalem. Ko je prijezdil v mesto na osličku, so mu 
številni ljudje pritekli naproti in ga sprejeli kot kralja: pred njim so razgrinjali 
svoje plašče, mahali s palmovimi vejami in vzklikali: „Hozana“. V spomin na ta 
dogodek prinašamo v cerkev zelenje (oljčne vejice, butarice), ki jih duhovnik 
blagoslovi. Po starem izročilu to blagoslovljeno zelenje naš dom obvaruje vsega 
hudega. 
Jezus je v Jeruzalem prišel skupaj s svojimi učenci, da bi tu obhajal praznik 
pashe. A njegove prihoda niso bili vsi veseli. Veliki 
duhovniki so bili na Jezusa jezni in zato skušali najti 
razlog, da bi ga lahko umorili.  

Na VELIKI ČETRTEK se začenja velikonočno 
tridnevje. Ta dan se spominjamo Jezusove 
zadnje večerje, pri kateri je ustanovil 
zakrament svete evharistije ter mašniškega 
posvečenja, učencem pa dal tudi zapoved 
ljubezni. V nekaterih cerkvah v obrede tega dne vključijo še umivanje nog: v 
spomin, ko je Jezus umil noge apostolom, s čimer je pokazal, da je služabnik 
ljudem. Na ta dan po cerkvah po slavi utihnejo zvonovi in orgle. Po zadnji večerji 
je Jezus s svojimi učenci odšel v vrt Getsemani, kjer je bil izdan s pomočjo 
Judovega poljuba. Vojaki so ga odpeljali v ječo, kjer je čakal na obsodbo in 
križanje. Zato se tudi obredi tega dne v cerkvi zaključijo z molitvijo. 

VELIKI PETEK je dan, ko velja strogi post. Ta dan 
se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti. To 
je edini dan v letu, ko se ne obhaja svete maše, 
temveč poteka le besedno bogoslužje, med 
katerim večji del zavzemajo slovesne prošnje ter 
čaščenje križa. Zakaj se ta dan sploh imenuje 
veliki in ne na primer žalostni petek? Po eni 
razlagi se veliki petek imenuje zato, ker brez 
trpljenja ne bi bilo vstajenja. Druga razlaga pa 
izhaja iz starih časov, ko je beseda „veliki“ 
pomenila svet, predan. Tudi Sveto pismo so 

označevali z besedo „Velika“ knjiga. Po tej razlagi beseda „veliki“ nadomešča 
besedo „sveti“. 

Na VELIKO SOBOTO se spominjamo, da je Jezus ležal mrtev v grobu. Zato čez 
dan v cerkvah potekajo molitve ob božjem grobu ter več blagoslovov: zjutraj 
ognja, čez dan blagoslov velikonočnih jedil. Zvečer po cerkvah poteka t.i. 
Velikonočna vigilija, najslovesnejša maša v celem letu, ko se že veselimo 
vstajenja. Pomembni deli so slavje luči, ki simbolizira vstalega Kristusa, vesela 
aleluja (hvalnica) ter blagoslov (krstne) vode z obnovitvijo krstnih obljub. 

http://www.koreninevere.si/kaj-je-veliki-teden/
http://www.koreninevere.si/category/prispevki/veliki-cetrtek/
http://www.koreninevere.si/category/prispevki/veliki-petek/
http://www.koreninevere.si/category/prispevki/velika-sobota/


 

 

VELIKA NOČ je najpomembnejši krščanski praznik. Datum praznika je določen 
glede na lunin koledar: vedno na prvo nedeljo po prvi spomladanski luni. Tako 
lahko veliko noč praznujemo kadarkoli med 22. marcem in 25. aprilom. Na ta 
dan se kristjani veselimo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Jezus je premagal 
smrt, s tem pa tudi nam prinesel upanje, da se bomo lahko, ko se bo končala pot 
našega življenja, tudi mi veselili življenja v večnosti. 

VELIKONOČNO TRIDNEVJE 

VELIKI ČETRTEK, 14. april: SPOMIN JEZUSOVE ZADNJE VEČERJE  

Ob 9. uri se vsi duhovniki udeležimo škofove krizmene maše v stolnici, ki jo 
daruje škof z vsemi duhovniki škofije. Vabljeni tudi vsi verniki.  

Ob 18. uri SPOMIN ZADNJE VEČERJE v naši cerkvi – slovesna maša z obredom 
umivanja nog.  

Prvoobhajanci bodo kot znamenje  ehvaristije  prejeli hlebček kruha.  

Nabirka bo za pomoč beguncem iz Ukrajine in jo naši škofje toplo priporoča. 

Po obredu bo molitvena ura: Jezus na Oljski gori. 

VELIKI PETEK, 15. april: GOSPODOVO  TRPLJENJE IN SMRT 

ob 18. uri OPRAVILO V ČAST GOSPODOVEMU TRPLJENJU  

Ta dan je STROGI POST. 

Nabirka velikega petka je za Cerkev v Sveti deželi. 

VELIKA SOBOTA, 16. april: 

- ob 6. uri blagoslov ognja 

- 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 (dostop tudi iz Japljeve ulice); 

- 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 tudi priložnost za sveto spoved. 

VELIKA NOČ 

VIGILIJA, velika sobota, 16. april zvečer:  

- ob 19. uri: OBREDI velikonočne vigilije se začno 
zunaj cerkve z blagoslovom ognja.  

VELIKA NOČ, PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA, 17. april 
ob 7. uri: VSTAJENJSKA SLOVESNOST: vstajenje in procesija, nato slovesna 
sveta  maša. 

Poročne jubileje: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … – letnice poroke 
bomo v naši župniji obhajali na belo nedeljo, 24. aprila, pri maši 
ob 11. uri. Vse jubilante, ki letos praznujete eno od omenjenih 
obletnic, lepo vabimo k naši skupni slovesnosti.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. april 

Cvetna nedelja 

Domnij (Domen), škof, m. 

  800   †† Frančiška Vrečer in Frančiška Ograjenšek 
  930   † Marija Vrenko (obl.) 
1100  Tremerje: †† Stane in Franc Jakopič 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 11. april 
Stanislav, škof, mučenec 

  800   † Alojzija Ocvirk  
1800  Za zdravje 

TOREK, 12. april 
Zenon, škof 

  800   †† Janko Štrukelj. Ocvirkovi in Kruharjevi 
  800  †† Jože in Antonija Marot 
1800  † Martin Kumer (8. dan) 

SREDA, 13. april 
Martin I., papež, mučenec 

  800   †† Alojzija in Karel Ocvirk 
1800   † Ivan Rojc (30. dan) 

ČETRTEK, 14. april 
Veliki četrtek 

1800  † Marija Dobrajc 
1800  † Alojzija Ocvirk 

PETEK, 15. april 
++ Veliki petek 

 1500   Križev pot 
1800   Obredi velikega tedna 

SOBOTA, 16. april 
Velika sobota  1900  †† družina Kač in Jesenek 

NEDELJA, 17. april 

VELIKA NOČ 

Robert, opat 

   700   vstajenjska procesija in nato  sveta maša 
          † Avgust Čater 
           za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  †† iz družine Logar 
1800   † Alojzija Ocvirk  
1100   Tremerje: †† Dušak in Gracer 

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


