
BLAGOSLOVLJEN, KI PRIHAJA V GOSPODOVEM IMENU
Cvetna nedelja je prvi dan velikega tedna, ko se spominjamo 

Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. Obredi te nedelje, zlasti 
procesija z zelenjem in branje evangeljskega poročila o Jezusovem 
trpljenju, izvirajo iz bogoslužnih navad jeruzalemske Cerkve, ki jih v 
pisnih virih zasledimo v 4. stoletju. Že v 7. stoletju pa so na Zahodu nosili 
v procesijah palme ali drugo zelenje in ga potem hranili po domovih. 
Bogoslužje ki poteka od cvetne do velikonočne nedelje zaznamuje bogata simbolika, ki 
nas vodi h globljenju razumevanju krščanske vere.

Eden od simbolov je pot. Izrael je svojo zgodovino razumel kot potovanje, ki se je začelo 
z Abrahamovim potovanjem v obljubljeno deželo. Simbol poti nastopa tudi v Jezusovem 
življenju in dobi svoj vrhunec v njegovi izjavi: »Jaz sem pot, resnica in življenje.« Njegovo 
javno delovanje je opisano kot potovanje iz Galileje v Judejo, dokler osamljen ne umre na 
križu. Ta simbolika spremlja tudi Cerkev na poti skozi zgodovino. Zato na cvetno nedeljo 
oblikujemo procesijo, ki se začenja na prostem in se konča v cerkvi, kjer je sveta maša.

Jezus je jezdil v Jeruzalem na oslici. Današnji odnos do osla je poniževalen, kar se 
močno odraža tudi v jeziku. Izhaja iz bajk, pripovedk in basni. Osel in vol ob Jezusovih 
jaslih v betlehemskem hlevu pomenita, da sta bili ob Jezusovem rojstvu navzoči najmanj 
ugledni bitji živalskega sveta in sta v njem prepoznali Božjega Sina. Po starem izročilu 
oslica simbolizira ponižnost, osel pa ponižanje. Če se je Jezus hotel usesti na takšno žival, 
potem je to storil zato, da bi pokazal, kako potrebna je ponižnost.

Jezusa so ob vhodu v Jeruzalem pozdravljali z zelenjem, ki je v naših krajih povezano 
s tradicijo izdelovanja butar in z oljčnimi vejicami. Oljka je simbol miru in sprave, zelenje 
pa predstavlja rodovitnost in življenje. Palmove veje so simbol zmagoslavja in kraljevanja, 
zato so Jezusa pozdravljali kot kralja, ki prihaja v Jeruzalem.

Ko je Jezus prihajal v mesto so ga pozdravljali z vzkliki hozana, s čimer so izražali svojo 
vero v Jezusa kot kralja in odrešenika. Beseda hozana je sicer uporabljena pri vsaki maši, 
saj kristjani s to molitvijo pred povzdigovanjem izpovedujemo vero v našega odrešenika, 
ki je med nami v posvečenem kruhu in vinu.

Bogoslužje cvetne nedelje strne v sebi najpomembnejše dogodke Jezusove zadnje 
večerje, trpljenja in smrti. Višek vsega je v velikonočni procesiji, ki slavi zmago življenja.
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Nedelja 6. postna, cvetna nedelja 5. april
yy Danes je 6. postna, cvetna nedelja. Godujeta  Vincencij Ferrer, duhovnik in Julijana in Eva iz Liegea, re-
dovnici.
yy Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v zaprtih stolnicah, župniki pa v zaprti župnijski cerkvi. Sale-
zijanska skupnost na Trsteniku ima vsak dan mašo ob 9.30. Na cvetno nedeljo spremljajte mašo po TV SLO 
2 ob 10.00. Župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi, verniki pa doma zelenje in butare blagoslovite z 
blagoslovljeno vodo. Vabljeni ste k ogledu nagovora nadškofa Zoreta ob 11.30 na TV SLO 1.
yy Letos bo praznovanje velike noči drugače. V salezijanski skupnosti bomo člani skupnosti imeli obrede (četrtek, 
petek, sobota) ob 17.00 v kapeli skupnosti.
yy Na veliki četrtek dopoldne škofje ne bodo imeli krizmene maše, duhovniki pa bodo imeli večerno mašo v za-
prti cerkvi. Pridružite se mi z molitvijo rožnega venca za duhovne poklice. Na župnijski internetni strani imate 
na razpolago molitveno uro velikega četrtka.
yy Na veliki petek bom ob 15.00 opravil križev pot. Lepo bo, če se mi doma pridružite s svojo molitvijo križevega 
pota. Na internetni strani imate na razpolago Križev pot korona virusa. Zvečer lahko na TV SLO 1 spremljate 
križev pot papeža Frančiška. Na internetni strani župnije imate na razpolago molitveno uro velikega petka.
yy Na veliko soboto blagoslov in delitev ognja letos odpade. Škofje določajo, da je zaradi epidemije veljaven bla-
goslov jedil po televiziji oziroma radiu. Ob 15.00 in 17.00 bo na TV SLO 1 blagoslov jedil iz mariborske stol-
nice.
yy Na veliko noč vstajenjska procesija odpade. Škofje nas vabijo, da se ob 8.00 zberemo na velikonočnem zajtrku 
in zmolimo naslednjo molitev: Znamenje križa, Oče naš. Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zaj-
trk. 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. Znamenje križa. Ob 8.00 
bomo s slovesnim zvonjenjem povabili k velikonočnemu zajtrku. Slovesno sveto mašo bom obhajal ob 9.30 v 
kapeli salezijanske skupnosti. Doma se mi pridružite s svojo molitvijo. Prenos svete maše bo iz mariborske stol-
nice na TV SLO 2 ob 10.00. Ob 12.00 bomo na TV SLO 1 iz Vatikana spremljali papežev blagoslov Urbi et Orbi.
yy Tudi v kriznih časih župnija deluje, zato vas vabim k darovanju za maše in vzdrževanje župnije z nakazilom na 
bančni račun župnije – TRR: SI56 0433 1000 3311 113.
yy V mesecu aprilu je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja 6. postna nedelja – cvetna nedelja
1. za + Anico Toporš (obl.) in njene starše
2. za + Janeza Košnika, dar sosedov

5. april

Ponedeljek Irenej iz Srema, škof in mučenec; Peter Veronski, mučenec
za zdravje 

6. april

Torek Herman Jožef, redovnik; Aleksander, mučenec
za zdravje

7. april

Sreda Dionizij, škof; Julija Billiart, redovnica
za + Marijo Štefe (obl.)

8. april

Veliki Četrtek Maksim Aleksandrijski, škof; Valtruda, redovnica
za zdravje

9.  april

Veliki Petek ++ Domen, škof in mučenec; Ezekijel, prerok 10. april

Velika Sobota Stanislav, škof in mučenec; Gema (Biserka) Galgani, devica
za + Vinka in Francko Valjavec

11.  april

Nedelja Velika noč – Gospodovo vstajenje
Za ++ starša Nado in Poldeta Šenka (obl.)
Za + Mici Pušavec (1. obl.)

12.  april

čiščenje in krašenje 


