
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Ko pa je šel dalje,  
so na pot razgrinjali  
svoje plašče.  
In ko se je že bližal  
pobočju Oljske gore,  
je začela vsa množica  
učencev z močnim glasom 
 veselo hvaliti Boga  
za vsa čudovita dela,  
ki so jih videli.  
Klicali so:  
»Blagoslovljen kralj,  
ki prihaja  
v Gospodovem imenu;  
mir v nebesih  
in slava na višavah!«   

 (Lk 19, 36-38) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

CCC VVV EEE TTT NNN AAA    NNN EEE DDD EEE LLL JJJ AAA ...    
 

 
 

 

Jezus je in ostane Bog! Toda svoje 
enakosti z Bogom se ni ljubosumno 
oklepal. Sam sebe je izpraznil. Odložil 

je svojo Božjo podobo in sprejel 
podobo sužnja.  

To je vrhunec 
 ponižnosti, h 

 kateri je Pavel 
 pozival tudi  

Filipljane, kakor 

 beremo v berilu.  
Po: A. Grünu 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

      »»» HHH OOO ZZZ AAA NNN AAA «««    III NNN    »»» KKK RRR III ŽŽŽ AAA JJJ    GGG AAA «««    
 

 
 

 

Če naj bi bil postni čas šola za življenje, 
sodi k njemu tudi cvetna nedelja, tisti 
trenutek, ko se v življenju nenadoma 
vse sprevrže iz 'Hozana!' v 'Križaj ga!' 
 

Človek se trudi, pogosto poln idealiz-
ma in ustvarjalnosti, da bi bilo »več 
življenja v življenju«, tvega prvi korak 
za začetek  novega, se izpostavi, se 
popolnoma razdaja. In potem mi pre-
križajo načrte, opustim svoje sanje 
zaradi drugih obveznosti, resničnost 
me strezni, pri mojem poletu v višino 
me nenadoma ustavijo. Iz navdušenja 
nad novim začetkom padem v brezno 
neuspeha, brezupa. Moj prihod v Je-
ruzalem ni veliko drugačen od tistega 
pred dva tisoč leti: iz vriskanja in 
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triumfa, občudovanja množice, navi-
dezne zmage in uspeha – nastanejo 
nenadoma krivda in neuspeh, dvom 
in strah, zapuščenost in obtožbe. Vhod 
v Jeruzalem z vsemi udeleženci se 
dogaja  osebno v meni. Iz 'vriskanja 
do neba' postanem 'do smrti obupan'. 
In prav nič mi ni treba čakati na to, 
da me drugi hočejo pribiti na križ - 
saj sam najbolje vem, kako to gre.  
 

Da, v življenju so trenutki, ko padeš 
v prepad - in bolj tvegan je bil vzpon, 
tem globlji je lahko padec. Tudi to je 
življenje ... in tu ni treba nič olepše-
vati. Kako je to globoko človeško, o 
tem nam pripovedujejo evangelisti. 
Tudi Jezus Kristus je iz »Hozana« 
strmoglavil v »Križaj ga!« Tako zelo 
je človek, da mu ni prizanešena ta 
izkušnja – in tako zelo je Bog, da iz 
ljubezni do nas ljudi solidarno pre-
hodi to pot. »Šel pred pekel …«, tako 
molimo v apostolski veri. Lahko bi 
povedali tudi bolj dramatično: Bog, 
ki prihaja k nam, ki se poda z nami 
v najtemnejšo temo, nas noče pustiti 
samih, ko se spotaknemo, ko pade-
mo, ko nas smrt navidez premaga. To 
je njegova ljubezen do nas, njegova 
nedosegljiva solidarnost. 

 

Po: A. Schwarz 

 
 

 

 Panika ob hudi bolezni, 
strah na smrt obsojenega, 
zmedenost ob ponovnem 

 neuspehu, strah pred 
 pogledi, ki človeka  

obsojajo; bojazen, da ne bo mogoče 
dobiti dela; strah tepenega otroka; 
nemir nedolžnega, ker ga nihče ne 
posluša … Tudi Jezus je poznal strah ... 

 

 

  PO VELIKEM ČETRTKU …  
 

 

V času med velikim petkom in veliko 
nočjo premišljujemo o trpljenju in 
smrti, o križu in vstajenju. Jezus leži 
pokopan pod mrzlim kamnom, tudi 
še danes. To je hladni kamen ravno-
dušnosti. 
 

Veliko ljudi ne zanima več, kaj se na 
veliki petek in veliko noč dogaja. Nji-
hovo srce je prazno in njihova zavest 
zmedena. Pustijo se vsrkati različnim 
smerem in propadajo v vrtincu nes-
pametnih želja. Živijo samo iz dneva 
v dan. Vedno isti ritem – brezbarven, 
brez vsakega smisla. In to tako dolgo, 
dokler se tudi oni z glavo ne zaletijo 
v zid, ki iz njihovega življenja naredi 
križ. Potem so ogorčeni, zagrenjeni, 
obupani. 
 

Trpljenje in smrt vedno uničita veselje 
do življenja, spodkopljeta varnost in 
ovirata tisti čut, s katerim vdihujemo 
voljo do življenja. Strah pred trpljen-
jem in smrtjo je zelo blizu veselju do 
življenja. Ljudje ne vedo, kaj bi počeli 
s trpljenjem in smrtjo. To je povezano 
s tem, da ne vedo niti, kaj bi počeli z 
Bogom. Živimo v Božji praznini. 
 

Naj bodo ti dnevi priložnost našega 
ponovnega srečanja z Bogom; naj 
bodo pot, po kateri prihajamo preko 
trpljenja, smrti, hladnega groba, do 
polnosti veselja nad Življenjem! 
 

Po: P. Bosmansu 
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NEDELJA 6. POSTNA, CVETNA * Katarina Švedska, red. 
 

24. 03. 2013 
 

 

07.00 
09.00 
 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Matildo ŠTORMAN (obl.), vse ŠTORMANOVE 
…. za + Angelo in Maksa SREBOČAN  * maš.: J.B., J.K. 
…. za + Silvo TURNŠEK (30. dan) in Konrada (obl.) 
 

PONEDEL. Gospodovo oznanjenje (liturgično praznovali 23. 3.) 
 

25. 03. 2013 
 

07.00 
 
16.30 

…. za + Antona RIBAR (obl.) 
…. za + Marijo NOVAK                     * maš.: Janez B., Jože K. 

…. za + Vlada MAJER (pogrebna)                             
 

TOREK Evgenija, mučenka * Kastul, mučenec 

 

26. 03. 2013 
 

16.30 
18.00 

…. za + Ivico KRAJNC (pogrebna) 
…. za + Vinka JERŠIČ in vse + JERŠIČEVE 
…. za + Anžeta KOLENC            * maš.: Janez B., Jože K.

SREDA Peregrin, redovnik * Gelazij, škof   
 

27. 03. 2013 
 

07.00 …. za + Vinka STRAH (1. obl.) 

ČETRTEK VELIKI ČETRTEK * Marija Praška, devica 
 

28. 03. 2013 

 

09.00 
16.30 
18.00 

…. (CELJE)  v zahvalo za duhovništvo 
…. za + Stanislava GROBELŠEK (pogrebna) 
…. za + Antona TEVŽIČ in Fani 
…. za + Anico HREN (obl.)                 * m.: Janez B., Jože K.

PETEK VELIKI PETEK * Bertold, redovni ustanovitelj  
 

29. 03. 2013 
 

 

 

15.00 
18.00 

 

     (GORA OLJKA) križev pot 
…. obredi velikega petka 

SOBOTA VELIKA SOBOTA * Janez Klimak, o. * Amadej Savojski         
 

30. 03. 2013 
 

11.00, 
 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00  blagoslovi v. jedi 
 
 

ZVEČER 19.00 
 

…. obredi velike sobote - vigilija 

…. za + Julijana HROVAT 
…. za + Ivanko ČEDE                   * m.: Janez B., Jože K. 

 

NEDELJA VELIKA NOČ * Benjamin, diakon, mučenec 
 

31. 03. 2013 
 

 

 

06.00 
06.45 
09.00 
 
 
10.30 

…. vstajenjska procesija 
…. za žive in rajne farane 
…. za + Avgusta, Frančiško in vse + JUŽNOVE 
…. za + Franca, Štefanijo vse POBERTONČEVE  
            in Milana HORVAT          * maš.: Janez B., Jože K. 
…. za + Jožefo HRAŠAR in Franja BOGOŽALEC 

    24.03.  –  31.03.     MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V nedeljo, 24. marca bo pri vseh treh 
mašah blagoslov butaric in oljčnih ve-
jic. Oljčne vejice bodo na voljo pred 
vsemi mašami. Ob 9. uri se zberemo 
na ploščadi pred cerkvijo. 
 
 

 

V torek, 26. marca po večerni maši 
(okr. 18.30) bo roditeljski sestanek 
za starše letošnjih prvoobhajancev. 
 
 

 

V sredo, 27. marca ob 6.30 še zadnji 
jutranji križev pot v letošnjem postu.   
 
 

 

V četrtek, 28. marca ob 9. uri vabljeni 
h krizmeni maši v celjsko stolnico. Ob 
18. uri pa se bodo v župnijski cerkvi 
pričeli obredi velikega četrtka.    
 
 

 

V petek, 29. marca ob 15. uri bo v cer-
kvi na Gori Oljki križev pot. Ob 18. uri 
pa se bodo v župnijski cerkvi pričeli 
obredi velikega petka. Vsi prijazno 
vabljeni k hvaležni zbranosti. 
 
 

 

V soboto, 30. marca ob 7. uri bo pred 
župnijsko cerkvijo blagoslov ognja 
in prižiganje gob, v stari cerkvi pa 
izpostavitev Najsvetejšega. Ob 11., 
14., 15., 16. in 17. uri bodo blagoslovi 
velikonočnih jedil.  Ves dan bo tudi 

molitev pri božjem grobu. Ob 
19. uri bo s slavjem luči pričetek 
velikonočne vigilije. 
 
 

 

V nedeljo, 31. marca ob 6. uri bo 
vstajenjska procesija in potem 
maše ob 6.45, 9.00 in ob 10.30. 

 
 
 

 

 ROMANJE MLADIH 
 

 

Svetovni dan mladih bo letos od 23. do 
28. julija gostilo mesto Rio de Janeiro. 
Info.: http://www.drustvo-skam.si. 

 

 

 PRIDI IN POGLEJ.  
 

 

SLO pastoralni načrt   
Krovni dukoment, 49.: 
 

»… Končni cilj nove evangelizacije ni v 
ustvarjanju duhovne elite, temveč da 
prinašamo ljudem sporočilo evangelija 
z novo govorico in novimi metodami. 
Papež Benedikt XVI. je v zvezi s tem 
dejal, da mora Cerkev imeti »dvorišče 
poganov«, podobno kot ga je imel 
nekoč jeruzalemski tempelj. S tem 
želi opozoriti, da mora biti Cerkev v 
svojem delovanju, oznanjevanju in 
življenju dialoško odprta do vseh ljudi 
svojega časa …« 

 

 
 

 VELIKONOČNO TRIDNEVJE 
 

 

... Velikonočno tridnevje 
- od trpljenja in umiranja, 
tišine groba do vstajenja - 
ni samo lep praznik,  
ko smo prosti, barvamo  
jajčka in mogoče celo  
iščemo velikonočnega zajčka.  
To je predvsem zaveza, da je Bog z 
nami na vseh poteh. Da se nam daruje. 
Da je v Jezusu Kristusu vzel nase vse 
to, da bi nas ljubil in popeljal v živ-
ljenje. Zato umiva svojim učencem 
noge, zato se nam daruje v kruhu 
in vinu, zato se je pustil pribiti na 
križ - da nas v novem 
jutru popelje v luč  
velikonočnega veselja.  
In prav to se je začelo z  
umivanjem nog. In se 
bo nadaljevalo, če bomo 
delali tako, kakor nam je  
storil on. In se bo nadaljevalo, če se 
bomo pustili spremeniti.   

Andrea Schwarz 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


