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CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA 

BESEDA O BESEDI, Mt 26,14-75; 27,1-66

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)	
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KO	BOG	POSTANE	NEPRIJETEN	
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	
navdušeno	 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	namena,	da	noče	biti	kralj	po	njihovem	okusu,	
zato	 se	 je	 navdušenje	množice	 čez	 nekaj	 dni	 sprevrglo	 v	 sovraštvo,	 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	izpolnjevati.	Bog	je	zahteven,	prav	zato	pa	je	zvestoba	
njegovim	zapovedim	osrečujoča,	nezvestoba	pa	vnaša	v	človeško	srce	nemir.	Sveti	
Maksimilijan	 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	
priložnosti,	 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	 osovraženem	 rimskem	
oblastniku,	ker	ga	sami	niso	mogli	umoriti.	Tudi	med	nami	se	pogosto	dogaja,	da	se	
povežemo	 z	 ljudmi,	 ki	 so	 nam	 zoprni	 samo	 da	 bi	 uničili	 nekoga,	 ki	 se	 nam	 je	
(ponavadi	s	svojo	odkritostjo	in	poštenostjo)	zameril.
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5.4.2020:	CVETNA	NEDELJA:	vabim	vas,	da	doma	sami	blagoslovite	oljčne	vejice	z	blagoslovljeno	
vodo	 (samo	 za	 domačo	 uporabo)	 -	 sledite	 prenosu	 sv.	 maše	 ob	 10h	 na	 SLO	 2	 (prenos	 iz	
mariborske	stolnice)	-	ob	11.30	tedenski	nagovor	nadškofa	Zoreta	na		SLO	1.	
9.4.2020:	 VELIKI	 ČETRTEK:	 župnik	 obhaja	 sv.	 daritev	 v	 zaprti	 cerkvi	 -	 omogočen	 bo	 prenos	 sv.	
maše	 na	 TV	 Exodus.	 Po	 večerni	 maši	 utihnejo	 zvonovi	 (kot	 običajno	 vsako	 leto	 na	 ta	 dan).	
Krizmena	sv.maša	je	v	naši	škofiji	prestavljena	na	praznik	apostolov	sv.	Petra	in	Pavla	v	Koprski	
stolnici.	
10.4.2020:	VELIKI	PETEK:	župnik	opravi	obrede	v	zaprti	cerkvi,	v	duhu	se	mi	pridružite	z	molitvijo	
rožnega	venca	(ta	je	tudi	na	Radiu	Ognjišče	ob	15h).	Nabirka	za	Sveto	deželo,	ki	je	predvidena	za	
ta	dan	je	prestavljena	na	praznik	Povišanja	sv.	Križa.	
11.4.2020:	VELIKA	SOBOTA:	 	Ško_e	določajo	veljaven	blagoslov	jedi	po	televiziji	oz.	radiu	na	TV	
SLO	 1	 ob	 15h	 in	 17h	 (prenos	 iz	 mariborske	 stolnice).	 Verniki	 lahko	 tudi	 sami	 spoštljivo	
blagoslovite	velikončna	jedila.	Velikonočna	vigilija	se	obhaja	v	zaprti	cerkvi.	Predlagam,	da	si	ob	
20h	prižgete	krstne	sveče	in	zmolite	vero.	Vstajenske	procesije	logično	odpadejo.	Na	velikonočno	
vigilijo	zvečer	bo	na	TV	SLO	1	predstavil	velikonočno	poslanico	naš	škof	Jurij.		
12.4.2020:	VELIKA	 	NOČ	GOSPODOVEGA	VSTAJENJA:	Ško_e	vabijo	vse	družine	v	Sloveniji,	da	se	
ob	 8h	 zberejo	 na	 velikonočnem	 zajtrku	 in	 zmolijo	 naslednjo	 molitev:	 1.	 Znamenje	 križa,	 2.	
Očenaš,	 3.Molimo:	 “Nebeški	 Oče,	 blagoslovi	 ta	 velikonočni	 zajtrk.	 Naj	 nas	 velikonočni	
prazniki	tako	prenovijo,	da	bomo	vedno	bolj	hrepenili	po	duhovni	hrani	ter	 jo	našli	v	
tvoji	Besedi	in	sveti	evharistični	skrivnosti.	Po	Kristusu,	našem	Gospodu.	Amen.”	Ob	8h	
zjutraj	bodo	zazvonili	zvonovi	k	zajtrku	in	v	znamenje	velikonočnega	praznika.	
Velikonočna	sv.maša	je	v	zaprti	cerkvi	brez	udeležbe	ljudstva.	Prenos	iz	mariborske	stolnice	TV	
SLO	2	ob	10h,	ob	11.35	na	SLO	1	nagovor	nadškofa	Zoreta.	
Namesto	običajnega	darovanja	na	veliko	noč,	lahko	po	možnosti	darujete	na	TR	račun	župnije,	ki	
je	naveden	v	oznanilih.	Če	kdo	lahko	naroči	sv.mašo,	lahko	pusti	dar	z	namenom	v	nabiralniku	in	
tel.	številko,	da	vam	sporočim	kdaj	bo	maša	opravljena.	Ker	ob	nedeljah	mašujem	samo	enkrat,	
bodo	sv.maše	iz	Kazelj	opravljene	kasneje.	Enako	sobotne	maše	v	Avberju.	
13.4.2020:	 VELIKONOČNI	 PONEDELJEK:	 duhovnik	 mašuje	 v	 zaprti	 cerkvi.	 Vsi	 obiski	 so	
odpovedani,	 da	 se	 prepreči	 nevarnost	 širjenja	 epidemije.	 Uporabimo	 vso	 mogočo	 tehniko,	 ki	
nam	omogoča	komunikacijo.	
19.4.2020:	BELA	NEDELJA	BOŽJEGA	USMILJENJA:	duhovnik	mašuje	 sam	v	 zaprti	 cerkvi,	prenos	
sv.maše	na	TV	SLO	2	ob	10h,	nagovor	nadškofa	Zoreta	na	TV	SLO	1	ob	11.30.	Običajna	sv.maša	v	
Križu	to	nedeljo	seveda	odpade.	
Ško_e	določajo,	da	se	zaradi	virusa	vernikom	ne	podeljuje	zakramenta	sprave	(spovedi),	spovedi	
po	telefonu	je	neveljavna,	omogočen	pa	je	seveda	duhovni	pogovor,	lahko	na	različne	načine	kot	
nam	lahko	tehnika	omogoča.		
Posebej	 ob	 ponedeljkih	 ob	 20h	 ob	 večernem	 zvonenju	molimo	 s	 priprošnjo	 Božji	Materi,	 ki	 je	
zdravje	 bolnikov,	 za	 konec	 epidemije.	 Prižgite	 sveče	 v	 znamenje	 solidarnosti	 v	 vsemi	 žrrtvami	
epidemije.	
VEROUK:	vsem	staršem	pošiljam	preproste	kateheze	na	njihove	el-naslove.	Kolikor	je	mogoče	jih	
uporabljajte,	čeprav	vem,	da	ste	obremnjeni	tudi	s	šolskimi	obveznostmi	na	spletu.		
Podrobnejša	navodila	si	lahko	preberete	na	župnijski	spletni	strani:	www.zupnija-tomaj.rkc.si	
HVALA	VSEM,	KI	MI	V	TEM	ČASU	DARUJETE	ZA	ZASEBNE	SV.MAŠE	
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	 RAZPORED ZASEBNIH SV. MAŠ V KAPELI

Obhajanje	velikonočnih	praznikov,	 in	velikag	 tedna,	bo	 letos	za	mnoge	bistveno	prikrajšano.	Morda	 je	
kdo	 celo	 vesel,	 da	 po	 naših	 cerkvah	 ni	 sv.maš	 za	 ljudstvo	 in	 bo	 praznik	 Kristusovega	 vstajenja	 za	
nekatere	 samo	 nekakšen	 okrnjen	 velikonočni	 zajtrk	 brez	 blagoslova	 duhovnika	 in	 na	 cvetno	 nedeljo	
brez	blagoslova	oljčnih	vejic	in	tam,	kjer	je	še	navada	velikonočne	procesije,	samo	še	spomin	na	prejšnja	
leta.		
Smrtonosni	virus	nas	je	potisnil	v	zavetje	domače	Cerkve.	Tako	kot	v	časih	preganjanj	kristjanov	v	prvih	
stoletjih	krščanstva.	Zunanjega	praznovanja	ne	bo,	pa	naj	bo	to	kot	preizkušnja	v	tem,	koliko	smo	vredni	
kot	 družina.	 Prilika,	 da	 osmislimo	 tiste	 vrednote,	 ki	 so	 se	 nam	 zdele	 bolj	 obrobne,	 morda	 celo	
nepomembne	 in	 dobivajo	 v	 teh	 časih	 preizkušenj	 neke	 vrste	 katarza,	 prečiščenje	 naših	medsebojnih	
odnosov	in	naše	vere.	Prilika,	da	se	kot	družina	osredinimo	ob	družinski	molitvi,	ki	je	do	sedaj	morda	ni	
bilo,	pa	je	tako	pomembna	za	kristjana.	Zato	boste	na	današnjo	nedeljo	najprej	sami	blagoslovili	oljčne	
vejice,	na	veliki	četrtek	pomislili	na	to,	da	je	sveta	maša	oasrednja	vrednota	za	kristjana,	na	veliki	petek	
pomislili,	da	 trpljenje	 in	smrt	nista	kazen,	marveč	skrivnost,	ki	 jo	ožarja	samo	Kristusovo	 trpljenje	 in	
smrt,	ker	se	na		vigilijo	kn	veliko	noč	spremeni	v	tisto,	kar	kristjani	oznanjamo	svetu:	Kristus	je	vstal	in	
prinesel	odrešenje.		
Velikonočna	hvalnica,	ki	jo	na	vigilijo	zapoje	duhovnik	je	edinstveni	vzklik	svetlobe,	ki	naj	zasveti	vsem	
ljudem	dobre	volje	 in	 vsem	nam,	ki	 v	 teh	dneh	obhajanja	 velikonočnega	 tirdnevja	prinašamo	v	 svoja	
srca	 in	med	svoje	domače,	med	katerimi	smo	v	 tem	času	 tako	 tesno	združeni	novo	upanje	 in	moč,	ki	
izhaja	iz	Vstalega	Kristusa.	V	tem	duhu	vsem	v	župniji,	vašim	domačim,	ki	preživljajo	te	dneve	v	Domu	
ostarelih	ali	v	bolnišnici	želim	mirne	in	blagoslovljene	velikonočne	praznike.

KAKO OBHAJATI VELIKONOČNO TRIDNEVJE V DRUŽINI
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