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Št. 15             CVETNA NEDELJA        13. april, 2014 
 
 
1. berilo: Svojega obraza ni skrival pred sramotenjem.  
Odpev: MOJ BOG, MOJ BOG, ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL? 
2. berilo: Ponižal se je, zato ga je Bog povzdignil. 
Slava in hvala, tebi, Kristus. Kristus je za nas postal pokoren do smrti, 
smrti na križu. Slava in hvala, tebi, Kristus.  
Evangelij: Trpljenje  našega Gospoda Jezusa Kristusa.  
         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

The reading from the Isaiah reminds us that what is about to happen was 
forecast a long time ago. 

Even though Jesus did not cling to equality with God, we bend the knee at 
his name. 

Passion according to Matthew – The sorrow, pain and desertion of Jesus’ 
passion.  

 
        †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †          

  

 SVETE  MAŠE  

Sobota, 6pm: ++ Ivan, Terezija Matko; n. druž. Z. Hozjan 
Nedelja, 8:30: + Milan Meglič; n. druž. Meglič 
13. 4. 10:00: ++ Ludvik, Rozina Hozjan; n. druž. Rogan  
Poned., 8am: + Janez Hozjan; n. M. Hozjan 
         6:30pm: + Mira Škrlj; n. druž. Škrlj  
Torek, 8am: po namenu; n. F. Rabzel 
         6:30pm: + Štefan Prša; n. druž. D. Kranjec  
Sreda,  8am: + Martin Hozjan; n. M. A. Žižek (Tor.) 
         6:30pm: v dober namen; n. druž. M. Zevnik 
Četrtek,7pm: + starši Glavač; n. M. Logar 
Petek,  3pm: opravilo v čast Gospodovemu trpljenju  
Sobota: 7pm: ++ iz druž. Gabor; n. druž. I. Gabor 
Nedelja, 8:30: ++ iz druž. Balažic; n. A. Smodiš 
20. 4. 10:00: ++ iz druž. Kožuh; n. druž. A. Starič 
 

        †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †  †          
 
NEDELJA, 13. april: – Blagoslov butaric, zelenja je v spomin na Jezusov 

slovesen vhod v Jeruzalem. Množica ga je sprejela in pozdravljala kot 
zmagovalca. Jezus v svoji ponižnosti jezdil na oslu. Tud v tem slavju se vidi 
Jezusova ponižnost. Ponižnost je tudi naša pot ljubezni do sočloveka in še 
posebej do Boga. 

Jezu je ponižni Boji služabnik. O tem nam govorijo dogodki v tednu, ki je 
pred nami, posebej še sveto tridnevje, ki z velikonočno vigilijo preide v slavje 
velike noči Jezusovega vstajenja. 
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Danes in v tednu, ki je pred nami, si vzamimo čas in slavimo in častimo 
Jezusa in se mu zahvaljujmo, ker nas je odrešil. Ponižal se je in postal nam 
enak v vsem razen v grehu. 

Ponižajmo se in očistimo srca v sveti spovedi. Tako bomo t bolj cenili 
Jezusovo delo za naše odrešenje  in bomo s poživljeno vero in pravo 
hvaležnostjo z Jezusom združeni sedaj, da bomo imeli delež njegove slave. 

 
SVETO TRIDNEVJE – veliki četrtek, veliki petek in velika sobota: 

– Pridite k obredom na veliki četrtek, veliki petek in veliko  soboto zvečer k 
velikončni vigiliji, da boste bolje razumeli pomen velikonočnih praznikov, ki 
so Jezusovo odrešilno delo za naše odrešenje! 

 
Veliki četrtek: - Spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil sveto 

evharistijo – daritev svete maše in duhovništvo. Jezus se je daroval in dal v 
duhovno hrano, preden je daroval svoje življenja na križu za naše odrešenje. – 
Veliki četrtek naj bo dan zahvale Jezusu, da je ostal med nami v sveti 
evharistiji, da se daruje za nas pri sveti maši in da nam je po apostolih dal 
delivce svojih skrivnosti, škofe in duhovnike. Molimo za duhovne poklice, da 
bi vsaka krščanska skupnost imela duhovnika in bi se redno zbirala k 
obhajanju svetih skrivnosti. 

 
Veliki petek: - Obhajamo spomin na Jezusovo trpljenje in smrt na križu, 

kar je cena našega odrešenja. Jezus je prostovoljno sprejel trpljenje in smrt, da 
je tako izpolnil božji  načrt za naše odrešenje. Na veliki petek častimo križ, 
častimo križanega in se mu zahvaljujemo za milost odrešenja. Veliki petek je 
edini dan v letu, ko se ne obhaja daritev svete maše. »Tvoj križ častimo, 
Gospod«, ker si odrešil človeški rod. Na veliki petek tudi  molimo za mir, 
posebej še za mir v krajih, kjer je živel, deloval, trpel, umrl in vstal od mrtvih 
Jezus, naš Odrešenik. 

 
Velika sobota: - Jezusovo telo so položili v grob. Ponekod naredijo 

Gospodov grob in izpostavijo Najsvetejše, verni pa cel dan prihajajo k molitvi. 
– Zahvala Jezusu za odrešilno trpljenje in smrt. 

Zvečer se začne velikonočna vigilija. Vigilija je bedenje, je pričakovanje. 
Po slovesnem blagoslovu velikonočne sveče ob branju in poslušanju hvalenice, 
velikonočni sveči, ki predstavlja Jezusa, in ob pomoči božje besede 
spoznavamo božjo odrešenjsko ljubezen in obnovimo krstne obljube. V 
evharistični daritvi že obhajamo Jezusovo vstajenje. 

Na veliko soboto bo popoldan ob 3 in 5 uri blagoslov velikonočnih jedil. 
Jedila imajo simboličen pomen in nas usmerjajo k vsebini samih praznikov. 
Pred blagoslovom bo še priložnost za sveto  spoved. 

 
►► Pri posebni postni zbirki minulo nedeljo ste darovali $1,121.00 

(lani:$934.00) in $1,127.00 (lani: $879.00) pa pri redni. Bog povrni za dar! 
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Loving others is a spiritual force drawing us to union with God; indeed, one who 
does not love others “walks in the darkness” (1 Jn 2:11), “remains in death” (1 Jn 3:14) 
and “does not know God” – Pope Francis 
 
 
 


