
 

1. berilo: Iz 50,4-7; Psalm: Ps 22; 2. berilo: Flp 2,6-11; Evangelij: Mr 14,1-15,47 

 

CVETNA NEDELJA 
 

Kristusovi učenci  
 

Pasijon govori o Jezusovem trpljenju in smrti, kot so ga doţivljali 
učenci. Nerazumevanje in neuspeh učencev najverjetneje ustreza 
zgodovinskemu dejstvu. Toda glavni namen evangelista ni, da 

pove, kaj se je dogajalo v preteklosti, ampak ţeli v nas izzvati 
spreobrnjenje in vzbuditi novo upanje, ki bo preseglo brezup in 

smrt. Obstajajo tri stvari, ki izstopajo in jih je treba upoštevati v njihovih 

globinah: 

 

Neuspeh izbranih. Dvanajsterica apostolov, ki jih je posebej poklical in izbral 

Jezus (Mr 3,13-19), popolnoma propade. Juda ga izda, Peter ga zanika, vsi ostali 

pobegnejo. Nihče razen Janeza ne ostane. Videti je, kot da ni velike razlike med 

njimi in oblastmi, ki so hotele Jezusovo smrt. Tako kot Peter hočejo tudi oni 
veličastnega mesijanskega kralja brez kriţa. Obstaja pa ena globoka in resnična 
razlika. Učenci kljub vsem svojim napakam in slabostim ne ostanejo zaprti v 
svoje poglede. Padejo, toda tudi vstanejo ob pomoči Vstalega.  
Zvestoba tistih, ki niso bili izbrani. Nasprotje neuspeha izbranih je zvestoba 

tistih, ki niso pripadali dvanajsterim. 1) Anonimna ţena iz Betanije. Jezusa je 
sprejela kot Mesija in ga tudi mazilila pred njegovim pokopom. Jezus jo hvali kot 

vzor vsem. 2) Simon iz Cirene, druţinski oče. Vojaki ga prisilijo, da stori to, kar 
je Jezus pričakoval od dvanajsterih, ki so pobegnili. Pomaga mu nositi kriţ na 
Kalvarijo. 3) Pogan, ki v trenutku smrti prepozna v mučenem in kriţanem 
človeku Boţjega Sina, ki je po judovskih zakonih preklet. 4) Marija Magdalena, 
Marija mati Jakoba, Salome »in mnoge druge ţenske so bile tam, ki so z njim 
prišle v Jeruzalem« (Mr 15,41). Niso zapustile Jezusa, ampak so odločno ostale 
ob vznoţju kriţa in blizu njegovega groba. 5) Joţef iz Arimateje, član Sinedrija, 
ki je tvegal vse, ko je prosil za Jezusovo telo, da ga pokoplje. In ob vstajenju še 
ţene, ki se jim je najprej prikazal Vstali in jih poslal, da ponesejo veselo vest 
vstajenja njegovim dvanajsterim (Mr 16,7).  

Jezusov odnos. Način predstavljanja Jezusovega odnosa do trpljenja daje upanje 
tudi najbolj obupanim učencem. Poročilo namreč vsebuje zelo jasno misel, da ne 

28. 3. 2021 



glede na to, kako velika je bila izdaja dvanajsterih, je bila Jezusova ljubezen 

večja. Ko Jezus napove, da bodo učenci zbeţali, jim ţe pove, da jih bo čakal v 
Galileji. Čeprav je vedel za izdajo (Mr 14,18), zanikanje (Mr 14,30) in zatajitev 
(Mr 14,27), gre naprej z evharistično drţo. Na veliko noč angel po ţenski sporoči 
Petru in vsem ostalim, naj gredo v Galilejo. Kraj, kjer se je vse začelo, je kraj, 
kjer se bo vse začelo znova. Neuspeh dvanajsterih ne pomeni prekinitev zaveze, 
ki je bila zapečatena v Jezusovi krvi. 
 

Model Jezusovega učenca: slediti, služiti, iti naprej. 1) Slediti pomeni, da 

Jezusov učenec sliši njegov klic in se odloči, da mu sledi (Mr 1,18), da je 

pripravljen zapustiti vse in tvegati tudi smrt (Mr 8,34; 10,28). 2) Sluţiti pomeni, 
da naj bi bila Jezusova temeljna značilnost tudi značilnost njegovega učenca (Mr 

10,42-45). 3) Iti naprej pomeni, da se učenec ne ustavi v svojih padcih, temveč v 
moči vstalega Kristusa vstane v novo ţivljenje v njem in gre naprej kot 
zanesljiva priča o Jezusovi smrti in vstajenju (Apd 13,31). 
 

Hvala ti, Križani, da me vodiš skozi moje lastne izdaje,  
nezvestobo ter padce do križa, praznih rok ... 

Tako lahko skupaj z učenci, Marijo in drugimi ženami okusim tvoj pogled usmiljenja. 

 

OBVESTILA 

 

Blagoslov butaric oljk in drugega spomladanskega cvetja bo danes, na cvetno 

nedeljo, 28. marca, pri vseh svetih mašah (8.00, 10.00 in 19.00). 

V noči iz sobote, 27. marca, na nedeljo, 28. marca, smo prešli na pomladanski 

čas, kar pomeni, da smo pomaknili urne kazalce za uro naprej. Večerne svete 

maše so od nedelje, 28. marca, ob 19. uri. 

 

Za velikonočno spoved bomo imeli deţurstvo v Slomškovi sobi v ţupnišču na 
Cesti prvih borcev 34, in sicer v ponedeljek, torek in sredo (29., 30. in 31. 3.) od 

10.00 do 12.00 in od 15.00 do 18.00. K sveti spovedi vabljeni tako odrasli kot 

veroučenci od 4. do 9. razreda. Prijavite se na telefon 031-582-301.  
 

Veliki četrtek, 1. 4. 2021 
Z večernim bogosluţjem velikega četrtka se začne velikonočno 
tridnevje. Z besedo, znamenji in dejanji izpovedujemo in 

spoznavamo osrednjo skrivnost krščanske vere. Praznujemo 
začetek evharistije, začetek novozaveznega duhovništva in 

bratske sluţnosti. Ob 19. uri se bomo zbrali k slovesni sveti maši, 
ki jo bomo obhajali v spomin na Jezusovo zadnjo večerjo. Po maši 
je razkrivanje oltarja in spomin na Jezusov krvavi pot v vrtu 

Getsemani. 



Veliki petek, 2. 4. 2021 

Na veliki petek nas bogosluţje vabi, naj globlje premišljujemo skrivnost 

križa. To ni le spominjanje, temveč resnično podoţivljanje Gospodovega 

trpljenja. Obredi tega dne so zelo častitljivi in najstarejši način obhajanja 

starokrščanskega bogosluţja in poboţnosti. Ta dan ni svete maše - 

evharistične daritve, saj veliki večni duhovnik Jezus Kristus sam na oltarju kriţa 
daruje Bogu svoje ţivljenje. Ta dan je strogi post. Ob 19. uri bodo obredi velikega 

petka, ki imajo 3 dele: besedno bogosluţje s Pasijonom, češčenje kriţa in sveto 
obhajilo. Nato Najsvetejše prenesemo v boţji grob. 
 

Velika sobota, 3. 4. 2021 Na ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu in 

premišljuje njegovo trpljenje in smrt. Spominjamo se dogodka, da je šel Kristus v 

kraljestvo mrtvih in pravičnim oznanjal odrešenje. Zato na veliko soboto Jezusa 
častimo v božjem grobu. Ta dan ni nobene maše do večera.  
Blagoslov ognja in gob ob 7. uri zjutraj.  

 

Blagoslov velikonočnih jedil  
V farni cerkvi ob 8h, 10h, 12h, 14h, 15h in 18h. 

Pri cerkvi Sv. Lenarta ob 15h. 

V cerkvi Sv. Roka ob 16h. 

Glede na sedanjo situacijo vas prosimo, da se za udeleţbo na blagoslov velikonočnih 
jedil, ki bo na veliko soboto, 3. aprila 2021, vpišete v razpredelnico v veţi cerkvi ali 
javite na telefon 031-582-301.  

V primeru zaostrenih ukrepov vas bomo sproti obveščali, kako se ravnati. 
 

Ob 19h se prične slovesno praznovanje velikonočne vigilije, ki ji tudi pravimo 

kraljica katoliškega bogosluţja. Vigilijo sestavljajo: slavje luči, besedno bogosluţje, 
krstno slavje in evharistično bogosluţje.  
 

Velika noč, 4. 4. 2021, je največji krščanski praznik - praznik ţivljenja in 
krščanskega upanja. Kristus je vstal od mrtvih, zato vabimo zjutraj ob 6h k 

vstajenju in sveti maši. Svete maše bodo še ob 8h, 10h in 19h. 

 

Velikonočni ponedeljek, 5. 4. 2021, je drugi praznični dan in so svete maše po 
nedeljskem razporedu, hkrati je drţavni praznik. 
 

Organiziramo SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETEGA 

PRVEGA OBHAJILA (2020–2021). Srečanji za prvoobhajanke in 
prvoobhajance, starše in botre, ki ga pripravlja g. Peter Pučnik, SDB bosta v 

sredo, 14. 4. 2021, in v sredo, 21. 4. 2021. Prosimo druţine prvoobhajank in 
prvoobhajancev, da se resno vključijo v to duhovno pripravo. Natančnejše 
informacije sledijo. 

 

 



9. obletnica 

 

 

ŢUPNIJSKA CERKEV SV. LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV. 

 

VEROUK ZA VSE RAZREDE POTEKA NA DALJAVO. 

 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL 

DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV. 
 

NEDELJA 
CVETNA 

 

Proterij, škof 

28. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Mimico Kolan (30. dan) 

za † Bronislavo Orehek (obl.) 

 

za † Urek Antona (nam. cv.) 

PONEDELJEK 
Bertold,  

redovni ustanovitelj 

29. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Zlobko Nikolaja (nam. cv.) 

 

za † Ţmavčič Ivanko 

TOREK 
Janez Klimak, opat 

 30. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za spreobrnjenje sina  

 

za † druţino Lepšina in Šavrič 

SREDA 
Gvido (Vido), opat 

31. 3. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Virk Cirilo  

 

za † Cerar Štefi 
ČETRTEK 

VELIKI ČETRTEK 

dan Jezusove  

zadnje večerje 

1. 4. 

2021 

 

 

Ob 19.00 

 

 

za † Marčun Vido (30. dan) 

PETEK 
VELIKI PETEK 

dan Jezusove smrti na kriţu

2. 4. 

2021 

 

Ob 15.00 

Ob 19.00 

STROGI POST 
Križev pot v farni cerkvi 

obredi velikega petka 

SOBOTA 
VELIKA SOBOTA;  

dan boţjega groba 

3. 4. 

2021 

 

Ob 19.00 

Ob 7h blagoslov ognja in gob. 

Velikonočna vigilija  
za vse  † iz rodbine Ferenčak, Škofca, Levak, 
Milavec, Ajster, Kolić, Verbovšek, Kocen in 
Zidarič 

NEDELJA 
 

VELIKA NOČ 

 

Praznik Jezusovega 

vstajenja   

4. 4. 

2021 

Ob 6.00 

Ob 8.00 

Ob 10.00 

 

 

Ob 19.00 

vstajenje, sv. maša za farane  
za † Hozjanove in Tasičeve 

za † Janeza Robida / 

za † Ţnideršič Tineta (obl.) 
 

za † Polovič Tilko 
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