
  

 
1. berilo: Iz 50,4-7; Psalm: Ps 22; 2. berilo: Flp 2,6-11;  

Evangelij: Lk 22,14-23,56 

 

CVETNA NEDELJA 
 

To je moje telo, ki se daje za vas 

 

Pasijon je zgodba o našem odrešenju. Vendar je še več, veliko 
več. Je zgodba o našem življenju. V vsem tem »umazanem« 

scenariju ni vloge, ki je mi, tudi ti in jaz, ne bi odigrali do 

popolnosti. Kakor Peter v svojem ponosu in Peter v svojem 

padcu in, upajmo, tudi Peter v svojem kesanju. Popolnoma bi 

se ujemali z učenci, ki so pobegnili ob prvem znaku nevarnosti; 

ali s Kajfo in visokimi duhovniki z njihovo samopravičnostjo 
in vnemo, da bi popravili druge, medtem ko bi sebe ignorirali; 

ali s Pilatom v njegovi zlorabi oblasti; ali z množico in njeno žejo po razburjenju 
in krvi. In Juda? Priznajmo si, da je Juda v vsakem od nas. V naših življenjih so 
trenutki in situacije, ko bi nam Jezus zlahka rekel tako kot Judu: Prijatelj, zakaj si 

tukaj? Resnica je, da so bili prav njegovi prijatelji tisti, ki so ga najbolj ranili. 

Kristusu niso bile tuje težave, pomanjkanje in trpljenje, že dolgo pred tistim 
zadnjim dnem njegovega življenja. Kot pravi sveti Pavel, se je Jezus od trenutka, 
ko je prišel na zemljo, izpraznil Božje podobe, prevzel podobo služabnika in 
postal kot ljudje (Flp 2,6-7). On, Najvišji Bog, je trpel stiske ubogih. Včasih ni 
imel niti kam položiti glave. Trpel je lakoto in žejo. Po dolgih dneh, ko ga je 
obkrožala množica ljudi, ki je iskala zdravje, pa je pogosto cele noči preživel v 
molitvi. Kljub sočutju do vseh, ki so prišli k njemu, je naletel na sovraštvo in 
zavračanje, zlasti s strani farizejev in duhovnikov, ki so ga nameravali ubiti. 
Kako zelo sta ga ta zavrnitev in sovraštvo morala žalostiti! Kako se je moral 
počutiti, ko so ga zavrnili ljudje, ki jih je izbral izmed vseh drugih? 

Obraz Božjega Sina je bil kruto iznakažen. Čelo, po katerem je tekla kri, roke in 
noge, pribite na križ, telo, raztrgano z biči, stran, prebodena s kopjem. Večna 
Beseda, ki je postala vidna v Jezusu. Zakaj takšno trpljenje? Lahko samo rečemo 
z Izaijem: »On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. 
Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.« (Iz 
53,5). Bog, naš Oče, daj, da trpljenje tvojega Sina za nas ne bo zaman. 
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Danes začenjamo "veliki teden". Na vsakem koraku sledimo Jezusu. Začnemo z 
njegovim zmagoslavnim vstopom v Jeruzalem, kjer ga sprejme velika množica 
privržencev, ki mu ploskajo in ga slavijo. V četrtek se mu bomo pridružili pri 
mizi in prejeli daritev njega samega v kruhu in vinu. Po večerji z njim bomo 
hodili po poti, ki vodi iz zgornje sobe na Oljski vrt. Tam ga bomo videli, kako 

pada na tla v strahu in tesnobi pred kruto smrtjo, ki ga čaka. V petek bomo stali 
ob njegovi Materi ob vznožju križa in sočustvovali z njim tako v njegovi telesni 

agoniji kot v duševnih mukah. 
Še posebej bomo občutili del njegove osamljenosti in zapuščenosti, ne le od 
prijateljev in privržencev, temveč celo s strani Boga. V soboto bomo ob 

njegovem grobu tiho in molče prisotni, saj se bomo spominjali krivice, 
sovražnosti in krutosti vseh tistih hudobnih ljudi, ki so ga umorili. Nato se bomo 

v soboto pozno zvečer iz teme našega potovanja preselili na kraj, kjer bo svetlo 
gorel ogenj. Tam se bomo pridružili sprevodu velike velikonočne sveče, ki 
predstavlja vstalega Kristusa, ki razsvetljuje temo naše cerkve in življenja. 
Tam in takrat se bosta bolečina in žalost našega potovanja z Jezusom na 
Kalvarijo umaknili upanju in veselju, ki prihajata z našim zavedanjem: Jezus 
Kristus ni mrtev in ni odšel. Ne, on je živ, močan in mogočen, živ v sebi in živ v 
nas. In tako bomo v svojih srcih slišali tiste zagotovilne besede, ki jih je Julijana 
iz Norwicha v svojem videnju križanega Kristusa slišala iz njegovih ust: »Vse bo 
dobro, vse bo dobro, vse bo dobro, vse bo dobro.« 

 
Hvala ti, Kristus Odrešenik, da greš zame do konca, me poiščeš, kjer koli sem, in me 

pelješ v zmago Jutra, v Svetlobo. Pokažeš mi, da sem objet v tvoji Ljubezni in da 
lahko s pogledom hčere, sina gledam vse ljudi. 

 

OBVESTILA 

 

Letošnje bogoslužje cvetne nedelje, sveto tridnevje in za velikonočne praznike 

bosta v pastoralno pomoč dva duhovnika, in sicer g. Gorazd Bastašić in g. 

Matej Jakopič, vojaški vikar v SV. 
 

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

cvetno nedeljo pri vseh treh svetih mašah: ob 8.00, 10.00 in 19.00. 

 
Veliki četrtek, 14. 4. 2022 

Z večernim bogoslužjem 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 

služnosti. V dopoldanskem času bodo po vseh stolnih cerkvah 
krizmene maše, pri katerih se zberejo duhovniki ob svojem škofu, 
da obnovijo svoje duhovniške obljube. Pri tej maši škof posveti 



sveto krizmo ter blagoslovi krstno in bolniško olje. Mi pa se bomo ob 19. uri 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, 15. 4. 2022 
Na veliki petek nas bogoslužje vabi, naj globlje premišljujemo skrivnost 

križa. To ni le spominjanje, temveč resnično podoživljanje Gospodovega 
trpljenja. Obredi tega dne so zelo častitljivi in najstarejši način obhajanja 
starokrščanskega bogoslužja in pobožnosti. Ta dan ni svete maše - 

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

velikega petka, ki imajo 3 dele: Besedno bogoslužje s Pasijonom, češčenje križa in 
sveto obhajilo. Nato Najsvetejše prenesemo v božji grob. 
 

Velika sobota, 16. 4. 2022 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. 

V cerkvi Sv. Lenarta ob 15h. 

V cerkvi Sv. Roka ob 16h. 

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

kraljica katoliškega bogoslužja. Vigilijo sestavljajo: slavje luči, besedno bogoslužje, 
krstno slavje in evharistično bogoslužje.  
 

Velika noč, 17. 4. 2022, je največji krščanski praznik - praznik življenja in 
krščanskega upanja. Kristus je vstal od mrtvih, zato vabimo zjutraj ob 6h k 

vstajenju, vstajenjski procesiji in sveti maši.  
 

Velikonočni ponedeljek, 18. 4. 2022, je drugi praznični dan in so svete maše po 
nedeljskem razporedu, hkrati je državni praznik. 
 
Karitas pomoč Ukrajini Zahvaljujemo se za vsak vaš dar, ki ga lahko prispevate na 
Slovenska Karitas, Kristanova ul. 1, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0214 0001 555 761, 

sklic: SI 00 870, namen: pomoč Ukrajini. Prispevek v višini 5 EUR je mogoče 
posredovati s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919. Ob torkih od 9. do 12. ure in 

ob sredah od 15. do 16. ure v prostorih Župnijske Karitas v Slomškovem domu v 

Brežicah zbiramo: suho ali trajno ter dobro zapakirana osnovna živila, ki ne 
potrebujejo hlajenja, higienske pripomočke, higienske robčke in plenice, vodo v 

plastenkah. 
 

 



                                          
10. obletnica 

 

 

NEDELJA 
CVETNA 

 

Domnij (Domen),  

škof, mučenec 

 

 

 

10. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

 

 

Ob 19.00 

za farane /  

za † Marjana Kostevc (obl.), † Kostevčeve in 
Ogorevčeve 

za † Hribar Marijo (obl.), mamo Frančiško, očeta 
Karla Hribar, za † rodbino Piltaver iz Brežic, za 
rodbino Piltaver iz Krške vasi 
 

za † Zorko Faniko 

PONEDELJEK 
Stanislav,  

škof, mučenec 

11. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za † Slivnikove, Mileno in Mirka Mavčič 

 

za †  Andreja Poloviča in starše, družino Kragl in 
Bokalič 

TOREK 
Zenon Veronski,  

škof 

12. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00  

za † Rozalijo Volčanšek (nam. cv.) 
 

za †  Cecilijo Rožman (30. dan) 
SREDA 
Martin I.,  

papež, mučenec 

   13. 4. 

2022 

Ob 8.00 

 

Ob 19.00 

za mir na svetu, posebno v Ukrajini 

 

za †  Juratovec Marijo (nam. cv.) 

ČETRTEK 

Veliki četrtek 
Dan Jezusove  

zadnje večerje 

   14. 4. 

2022 

 

 

Ob 19.00 

Ob 9. uri krizmena sveta maša v Celju. 
 

za † Berto Pečar (nam. cv.) / 
za † Ilič Zorana (7. dan) 

PETEK 

 Veliki petek  

Dan Jezusove smrti na križu 

 

15. 4. 

2022 

 

 

Ob 19.00 

STROGI POST 
 

obredi velikega petka 

SOBOTA 

Velika sobota  

Dan božjega groba 

 

16. 4. 

2022 

 

Ob 19.00 

Ob 7h blagoslov ognja in gob 

Velikonočna vigilija  
za † stare starše Dimič-Cerjak, starše, 2 brata in 
sestro Cerjak, † sorodnike in duše v vicah 

NEDELJA 

 

VELIKA NOČ 

 

Praznik Jezusovega 

vstajenja   

 

 

17. 4. 

2022 

Ob 6.00 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 19.00 

vstajenjska procesija, sv. maša za farane  
za † Vero, Štefko in Ivana Godler 
 

za † Kostevc Franca (obl.) 

 

za † Trefalt Rozalijo in Jožeta, Anico Zorko iz 
Bukoška ter Darinko Podvinski 
 

 

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po 
večerni sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!  
 
Izdal: Župnijski urad Brežice;  odgovarja: Milan Kšela, župnik; Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice;  
GSM: 031-582-301; www.zupnija-brezice.si                                                           Župnijska Karitas: 041-754-877 

http://www.zupnija-brezice.si/

