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NEDELJA CVETNA                                        

28.03.  
 

                              

8.00     za +Jano Pečnik, obl., in njene starše                  

10.00   za +Pepija in Jožefo Verdel, obl.  

Ponedeljek Bertold                        

29.03.                 19.00   za +Franca Cvikl                             

Torek Amadej                           

30.03.        19.00   za +Izidorja Jelen                          

Sreda Gvido                                                  

31.03.                                                    19.00   za +Ivanko Vipavc                                  

Četrtek VELIKI ČETRTEK                       

01.04.         19.00   za +Marjetko in Rudija Vrčkovnik, obl.                                

Petek VELIKI PETEK                  

02.04.  19.00   obredi velikega petka  

Sobota VELIKA SOBOTA         

03.04.          7.00     blagoslov ognja  

19.00   obredi velike sobote in maša    

            za +Martina Golavšek in rajne Ožbelakove                                                           

NEDELJA V E L I K A    N O Č                                           

04.04.  
 

                       

7.00     vstajenjska aleluja in maša             

            za +Avgusta in Amalijo Pečnik, obl.  

10.00   za +Marijo Toplak, obl., in Anico Ožir  
 



                    

 

CVETNA  NEDELJA    
 

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

NA CVETNO NEDELJO PRI MAŠI BEREMO PASIJON –                       

POROČILO O JEZUSOVEM TRPLJENJU IN SMRTI NA KRIŽU.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELIKI TEDEN IN VELIKONOČNI PRAZNIKI  

CVETNA NEDELJA -   

naznanja, da stopamo v Veliki teden. Gre za spomin Jezusovega vstopa v Jeruzalem, ko so ga 

jahajočega na oslu, ljudje pozdravljali tako, da so predenj polagali zelenje. Še pred bogoslužjem je 

blagoslov zelenja, ki ga nato odnesemo domov in spoštljivo shranimo, saj gre za »blagoslovljeni les«. 

Center dogajanja je procesija z zelenjem, ki nas vodi v cerkev. Ta dan tudi prvič v tem letu poslušamo 

pasijon, evangeljsko poročilo o Jezusovih zadnjih urah zemeljskega življenja. 

Teden se torej začne veličastno, s fanfarami, slavospevi in pozdravi Jezusu. Nadaljuje se vedno bolj 

dramatično. Od navdušenja se prehaja k dvomom, izmikanjem, nasilju, lažem in smrtni obsodbi. 

Pesem Hozane zamenjajo kričanje na ulici, sramotenje, pljunki... 

VELIKI ČETRTEK – dan obeda in izdaje:   

Na veliki četrtek je Jezus pri zadnji večerji postavil zakrament svete evharistije, največji čudež, s 

katerim je med nami vedno navzoč in nam daje moč za življenje. Preden je to storil, je svojim učencem 

umil noge, s čimer je pokazal svojo ponižnost. Velika naloga za nas, saj je v tem svetu prava ponižnost 

zelo malo cenjena.  

VELIKI PETEK – dan bolečine in zapuščenosti.  

Ta dan je ves preplavljen s spomini na Jezusovo neznosno trpljenje. Ob nenehnem zaničevanju, 

posmehovanju, trnovi kroni, bičanju, prenašanju težkega križa na kraj svoje smrti… človeka kar 

zmrazi in se zgrozi. A vse to samo zaradi človeške  

krutosti in zaradi človeškega greha. On pa ljubi do konca. Ponuja nam vedno novo možnost. Deli nam 

svoj blagoslov. Potrudimo se, spremljajmo ga na poti, ki jo mora prehoditi z nami in za nas, ter vsaj 

svoj del naloge opravimo tako, da mu ne bo v dodatno breme. 

VELIKA SOBOTA – dan žalosti in tišine.  

Cerkev se na veliko soboto mudi pri Jezusovem grobu in premišljuje njegovo trpljenje in smrt.  

Čez dan duhovnik blagoslavlja velikonočne jedi.  

VELIKA NOČ – dan zmage in veselja.  

Na ta veliki praznik je pred nami velika naloga. Resnično moramo spoznati veličino Kristusovega 

vstajenja. Premagan je bil greh, potrjeno je vse, kar na Kristus uči. Torej pričujmo drugim o njegovi 

veličini, veselimo se! Darujmo svojo radost in veselje drug drugemu. Kajti: Kristus je vstal! Kristus 

živi! 

 

VELIKA NOČ JE TEMELJ KRŠČANSKE VERE  

Praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih je temelj krščanske vere. Vstajenje od mrtvih, ki ga je Jezus v 

svojem zemeljskem življenju večkrat napovedal, pomeni osvoboditev od brezupnega položaja človeka 

v končnem zemeljskem življenju. 

Velika noč se praznuje prvo nedeljo po prvi pomladanski polni luni.  

http://www.zupnija-leskovec.si/aktualno/237-veliki-teden-in-velikonocni-prazniki


 

    BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL  

                         NA VELIKO SOBOTO  

 

10.00  Gora (in kdorkoli)  

11.00  Zavrh 

12.00  Galicija 

14.00  Pernovo  

15.00  Železno 

16.00  Hramše 

17.00  Podgora in Gorica  

 

Prosim, da se držite tega razporeda, kolikor je mogoče, da ne bi v cerkvi bilo 

preveč ljudi. Če bi vas bilo več kot 10, postavite košarico v cerkev in počakajte 

zunaj.  

POZOR ! 

V PRIMERU, DA BODO PREPOVEDANI OBREDI V CERKVAH                         

Z UDELEŽBO VERNIKOV, BO IZ ŽUPNIJSKE CERKVE BLAGOSLOV 

VELIKONOČNIH JEDIL »NA DALJAVO«    OB 10. URI.  

 

 



LAHKO PA JEDILA BLAGOSLOVITE TUDI SAMI DOMA                                        

Z NASLEDNJO MOLITVIJO: 

 

BLAGOSLOVNA  MOLITEV  NAD  JEDILI 

 

 

Molimo. Nebeški Oče,  

na veliko soboto smo zbrani pri blagoslovu velikonočnih jedil. 

Zahvaljujemo se ti za trpljenje, smrt in vstajenje tvojega Sina. Daj nam, 

da bomo v naših družinah veliko noč praznovali v slogi, potrpežljivosti 

in veselju. K doživljanju glavne resnice naše vere, resnice o Kristusovem 

vstajenju od mrtvih, naj nam pomagajo tudi prinesena jedila: 

-  Meso naj nas spominja na Kristusa, ki je darovano velikonočno Jagnje 

za naše odrešenje. 

-  Kruh, spečen v obliki krone, naj nas spominja na Jezusove bridke rane 

in sramotenje vojakov  

ter na lomljenje kruha pri zadnji večerji. 

-  Hren s svojo ostrino naj nas spomni na bolečine,  

ki so jih Jezusu zadali žeblji pri križanju. 

-  Pirhi imajo obliko kapelj krvi, ki jo je Jezus prelil  

v trpljenju, hkrati nas spominjajo na grob,  

iz katerega je Jezus vstal na veliko noč.   

 

Blago + slovi, o Bog, vsa ta in druga jedila.  

Naj bodo zdrava jed tvojim vernikom.  

Uživajo naj jih s hvaležnostjo v tvojo hvalo. 

To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  

Jedila pokropimo z blagoslovljeno vodo.  

 

 

 

 


