
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Učenca sta šla in storila,  
kakor jima je Jezus naročil. 
Pripeljala sta oslico in njenega 
mladiča, položila nanju svoja 
plašča in Jezus je sédel gor.  
Zelo veliko ljudi iz množice  
je razgrnilo na pot svoje plašče, 
drugi pa so lomili veje z dreves  
in jih razgrinjali na pot. 
In množice, ki so šle pred njim 
in za njim, so vzklikale: 
»Hozána Davidovemu sinu! 
Blagoslovljen, ki prihaja  
v Gospodovem imenu! 
Hozana na višavah!« 
 

   (Mt 21,6-9) 

 

Gospod Jezus, čisto blizu si našemu 
življenju, živiš z nami; 

čisto blizu si naši poti, hodiš z nami; 
čisto blizu si naši bolečini, trpiš z nami; 
čisto blizu si naši bolečini, trpiš z nami;  
čisto blizu si našemu srcu, ljubiš nas; 

čisto blizu si naši noči, razsvetljuješ nas;  
čisto blizu si naši grešnosti,  

odpuščaš nam;  
čisto blizu si našemu hrepenenju, 

potešiš nam ga;  
čisto blizu si našemu upanju,  

obljubljaš nam prihodnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bogoslužna barva cvetne nedelje je 
kraljevski škrlat. Na začetku maše 
je blagoslov zelenja in oljčnih vej v 
spomin na Jezusov vhod v mesto 
Jeruzalem, ko so ga množice navdu-
šeno pozdravljale z vzkliki: »Hozana!« 
Množica, ki je prišla v Jeruzalem na 
praznovanje judovske velike noči, 
si je ob pogledu na Jezusa mislila: 
»Končno se je ta prerok iz Galileje 
le odločil, da začne odreševati  naš 
narod!« Jezus pa jim je prav kmalu 
dal jasno vedeti, da nima tega name-
na, da noče biti kralj po njihovem 
okusu, zato se je navdušenje množice 
čez nekaj dni sprevrglo v sovraštvo, 

Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1 
 

Tel.:  041 337 929 (VB) * 041 634 392 (MŠ) * 041 381 472 (MS) * 041 259 317 (DS) 
 

5. april

 

 
 
  

 
  

  

 
 

  
 
 
 
 



zavračanje in zahtevo: »Proč z njim! 
Križan naj bo!« o čemer nam danes 
tudi govori branje pasijona. 
 

Boga se lahko oklenemo z vero in 
ljubeznijo le, če se trudimo spoznati 
njegovo voljo in jo dosledno izpol-
njevati. Bog je zahteven, prav zato 
pa je zvestoba njegovim zapovedim 
osrečujoča, nezvestoba pa vnaša v 
človeško srce nemir. Sveti Maksimil-
ijan Kolbe, ki je v junaški ljubezni 
do bližnjega, po Jezusovem zgledu 
daroval svoje življenje za enega 
svojih sotrpinov v Auschwitzu, je 
zapisal: »Kdor je utonil v moralni 
nesnagi, ga straši že sama misel na 
vero. Ne bo zamudil nobene prilož-
nosti, da izjavlja, kako ne veruje v 
Boga. In pri tem bo delal, kot da je 
jasno dokazano, da ni Boga. Zanj je 
Bog preprosto neprijeten.« Zamislil 
si je življenje po svojih načrtih in 
noče, da bi mu Bog mešal štrene. 
Podobno so si Judje predstavljali 
Mesija, kot posvetnega vladarja, zato 
so hoteli galilejskega sanjača, ki je 
govoril o nekem kraljestvu ljubezni 
spraviti s poti! 
 

Jezusov resnični kraljevski škrlat je 
kri njegovega prebičanega telesa. 
Sovraštvo Judov do neprijetnega 
Mesija je bilo tolikšno, da so zahtevali 
njegovo smrtno obsodbo pri osovra-
ženem rimskem oblastniku, ker ga 
sami niso mogli umoriti. Tudi med 
nami se pogosto dogaja, da se pove-
žemo z ljudmi, ki so nam zoprni samo 
da bi uničili nekoga, ki se nam je 
(ponavadi s svojo odkritostjo in poš-
tenostjo) zameril.  

 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 BUTARICE  

 

 

Butare so narejene iz 
prvega pomladanskega 
cvetja in zelenja ter so, 
podobno kot adventni 
venec, znamenje z 

bogato vsebino, vendar z marsikomu 
nerazumljivo govorico.  
 

Adventni venec je s svojo zeleno 
barvo budil v človeku upanje, da bo 
zemlja varovala življenje in ostala 
živa, čeprav je na zunaj bila videti 
mrtva, da bo sonce spet pridobilo na 
moči in bo premagalo temo.  
 

Butare pa so dokaz, da je bilo to 
upanje utemeljeno, saj je sonce s 
svojo novo močjo prebudilo zemljo, 
da je oživela in pognala novo 
življenje.  
 

Adventni venec je s štirimi svečami 
oznanjal, da bo Jezus kmalu prišel na 
svet in postal eden izmed nas, butare 
pa govorijo o tem, da v božični noči 
rojeno Dete stopa na zadnji del svoje 
življenjske poti in bo na veliko noč 
pregnalo temo zmot, premagalo greh 
in smrt ter stvarstvu dalo novo 
življenje.  
 

Butare so naše palme, ki smo jih vzeli 
v roke, da bi - tako kot nekoč 
jeruzalemski prebivalci - pozdravili 
Kristusa kralja. Pri bogoslužju so bile 
blagoslovljene, govorijo nam, da nas 
ima Bog rad in da nas varuje, zato se 
lahko nanj zanesemo. Butare so 
znamenje Božje bližine, zato jih ne 
zavržemo, pač pa postavimo ob križ, 
in ko se posušijo, jih bomo zažgali ali 
zakopali v zemljo. 
 

Po: Družina slavi Boga 



 

* maše in obredi bodo opravljeni zasebno (duhovnik sam, brez navzočnosti vernikov) 
  

 V E L I K A    N O Č  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velikonočne procesije letos odpadejo. 
Škofje vabijo vse vernike (družine), da se 
ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku 
in zmolijo molitev z blagoslovom. Takrat 
bo v župnijski cerkvi tudi zvonjenje z 
vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v 
znamenje velikonočnega praznika. 
 

Blagoslov velikonočnega zajtrka  
 

Se pokrižamo: V imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha.  
 

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu ...  
 

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta 
velikonočni  zajtrk.  Naj  nas  velikonočni  

 
 
 

 
 
 
 

prazniki tako prenovijo, da bomo vedno 
bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo 
našli v tvoji besedi in sveti evharistični 
skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen. 
 

Vabimo vas, da ob 10.00 spremljate 
prenos svete maše iz mariborske stolnice 
(TV SLO2). Takrat bo mašna daritev tudi 
v župnijski cerkvi. Ob 11.35 vabljeni k 
ogledu nagovora nadškofa Zoreta na TV 
SLO1. Škofje vse vabijo, da spremljajte 
prenos papeževega blagoslova Urbi et 
Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV 
SLO 1. 

 

5. 4.. NEDELJA  *  CVETNA * Vincencij Ferrer, duhovnik 
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POLZELA                        9.00 
POLZELA      10.00 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane   
… za + v družinah VOŠNJAK in PEČOVNIK 
… za + Jožeta FLORJANCA (obl.) 

 

6. 4..  PONEDELJEK  * Irenej iz Srema, škof mučenec * Notar Jecljavec 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Izidorja (obl.) in Albina KUHARJA 
 

7. 4.. TOREK  * Janez Krstnik de la Salle, duhovnik, red. ustanovitelj        
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 
 

… za zdravje 
 

 

8. 4.. SREDA  * Maksim in Timotej, mučenca * Dionizij, škof 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 
 

… za blagoslov v družini 
 

9. 4.. ČETRTEK  * Veliki četrtek * Maksim Aleksandrijski, škof   

 
 

POLZELA                                                                                                                                                                              18.00 
 
 

… za zdravje 
 

 

10. 4.. PETEK  ++ Veliki petek * Domnij (Domen), škof, mučenec 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              18.00 
 

… obredi velikega petka 
 

 

11. 4.. SOBOTA  * Velika sobota * Stanislav, škof, mučenec 
 

 
 

 

POLZELA     20.00 
  

… za + Franca ŠTORA 
… za + Alojzija TAVČARJA 
 

 

12. 4.. NEDELJA  *  VELIKA NOČ * Zenon Veronski, šk. * Julij I., papež   
 

 

 

 

POLZELA                        9.00 
POLZELA      10.00 

 

… za žive in rajne polzelske farane   
… za + Alojza LOMŠKA 

   

 
 

     



 
 
 

 

 CVETNA NEDELJA 
 

 

Ker skupno bogoslužje še vedno ni 
mogoče, ste vabljeni, da spremljate prenos 
svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. Ob istem 
času bo tudi (zasebna) maša v naši 
župnijski cerkvi, ki se ji v duhu pridružite. 
Ob 11.35 vabljeni k tedenskemu nagovoru 
nadškofa Zoreta na TV SLO1. 
Butare, ki ste jih pripravili, blagoslovite 
sami po obredu, ki je bil objavljen v 
prejšnjih oznanilih, najdete pa ga tudi na 
župnijskih spletnih straneh. 
 
 

 

 VELIKI ČETRTEK 
 

 

To je dan Jezusove zadnje večerje, 
postavitve zakramenta svete maše in 
zakramenta mašniškega posvečenja. 
Vabljeni, da se ob 18.00 v duhu pridružite, 
ko bodo duhovniki v cerkvah maševali za 
vas in po vaših namenih. V tem času lahko 
spremljate bogoslužje po Radiu Ognjišče 
ali po TV Exodus. Vabljeni, da molite rožni 
venec s prošnjo za duhovne poklice. 
Priporočamo tudi branje Janezovega 
evangelija o zadnji večerji ali dogodkih po 
njej (13. do 18. poglavje). 
 
 

 

 VELIKI PETEK 
 

 

Ob 15.00, uri Jezusove smrti za nas, 
vabljeni, da se ustavite in zmolite žalostni 
del rožnega venca ali pa križev pot na 
Radiu Ognjišče. Prav tako vabljeni, da 
spremljate križev pot papeža Frančiška 
(TV SLO 1 zvečer) ali sami zmolite križev 
pot. Obrede velikega petka bodo 
duhovniki sami obhajali ob 18.00. Tudi to 
je priložnost, da se doma v zasebni ali 
družinski molitvi pridružite. 
 
 

 

 VELIKA SOBOTA 
 

 

Blagoslov in delitev ognja letos odpadeta.  
Škofje določajo, da je zaradi epidemije 
veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. 
radiu. Zato ste vabljeni, da pripravite 
velikonočna jedila in se udeležite 

televizijskega prenosa blagoslova 
velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, 
ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 
na TV SLO 2 ob 17.30. 
Velikonočno vigilijo bodo duhovniki sami 
obhajali ob 20.00 v župnijskih cerkvah. 
Vabljeni, da obred spremljate po medijih s 
prižganimi svečami v svojih domovih. 
Povabljeni k ogledu velikonočne poslanice 
slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko 
soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof 
msgr. dr. Jurij Bizjak). 
 
 

 

 BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI 
 

 

Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovite 
velikonočna jedila po tukaj pripravljenem obredu. 
Pripravite svečko, križ in (po možnosti 
blagoslovljeno) vodo. 
Se pokrižamo: V imenu Očeta in Sina in Svetega 
Duha. Amen.  
KRUH (otrok): Hvala Ti Bog da imamo kruh. V svoji 
dobroti nam ga daješ toliko, da nam ni treba trpeti 
lakote. V sveti maši nam daješ tudi kruh za dušo. Naj 
bomo zanj vedno hvaležni.  
Mama ali oče: Dobri Bog, blagoslovi ta kruh. Naj nam 
velikonočni prazniki nasitijo dušo in nam dajo moči v 
teh težkih dneh in ne pozabimo, da si ti kruh našega 
življenja, saj živiš in nas ljubiš vekomaj. Vsi: Amen.  
MESO (otrok): Da lahko mi jemo in živimo, je morala 
umreti rastlina ali žival. Da bi mi mogli večno živeti, 
je trpel in umrl božji sin.  
Mama ali oče: dobri Bog, prosimo te, blagoslovi to 
meso, ki nas spominja na Jezusa ki je trpel in umrl, da 
bi nas odrešil grehov, zdaj pa živi in nas ljubi vekomaj. 
Vsi: Amen.  
PIRHI (otrok): Iz jajc prihaja novo življenje. Mladiček 
se izvali iz lupine in gre v življenje. To nas spominja 
na Jezusovo vstajenje. Zato jemo za veliko noč pirhe.  
Mama ali oče: Dobri Bog, prosimo te, blagoslovi te 
pirhe. Ko jih bomo uživali, se bomo spominjali tvojega 
vstajenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Vsi: Amen.  
HREN (otrok): Hren nas spominja na trpljenje, ob 
njem jočemo. Tega nimamo radi, a je tudi del našega 
življenja.  
Mama ali oče: Dobri Bog, prosimo te, blagoslovi ta 
hren. Ko bomo začutili njegovo ostrino, naj se 
spomnimo trpljenja Kristusa, ki je premagal smrt in 
prinaša veselje in upanje v naše težave. Vsi: Amen.  

Jedila pokropimo z blagoslovljeno vodo. 
Vsi: Oče naš …  
Mama ali oče: Dobri Bog blagoslovi nas v teh dneh. 
Tudi naša družina je del božjega ljudstva, ki praznuje 
Jezusovo vstajenje. Blagoslovi našo družino, daj nam 
zdravje in pomagaj, da se bomo imeli vedno radi.  
Vsi: Amen.  


