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ZARADI EPIDEMIJE- SO  MAŠE  V CERKVI

BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV. SV.MAŠE IN
OBREDE SPREMLJAJTE NA TV.EKSODUSU.R.OGNJIŠČE
5. CVETNA NED= VINCENCIJ      7- za župljane,

Anton, Ivanka,Antonija Kozlevčar BLAG.PRESMECEV

10.-  Frančiška Erker, Mirko Dovnik,
Kristina Sagadin

6. PON= IRENEJ    -  po n.Brezmadežne   
7.TOR= HERMAN  -za zdravo pamet in razsodnost        

8.SRE= JULIJA  .-za božje varstvo
9. VELIKI ČETRTEK  =    18 .-Frančiška

Erker, Mirko Dovnik,           
10.VELIKI PETEK = 18.-OBREDI VEL,

PETKA
11. VELIKA SOBOTA  = blag,ognja ne
bo,  BLAGOSLOV JEDI: v 13.,15., 17.,

19. VALIKONOČNA VIGILIJA -JEZUS JE
ZMAGOSLAVNO  VSTAL   ON  LUČ   SVETA   JE,

PREGNAL TEMO, PREMAGAL SMRT
maša za:  Andrej Kurnik, Štefan Kitek

12.=VELIKONOČNA NEDELJA =   ALELUJA,
JEZUS JE  VSTAL IN ŽIVI    7.- za farane, za mir

otrok umrlih pred rojstvom,Frančiška Erker        10.-
Alojzija Špur,Magda Kavčič,Slavko Šticl,Marija Rak

13=VELIKONOČNI PONEDELJEK=          8.-po
namenu Brezmadežne,   10.- pok.starši Majer-Pirc,

Andrej Kurnik

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)

Mt 26,14–75;27,1–66
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. 

Po: S. Čuk, Misli srca

Množice, ki so šle pred Jezusom in za njim, so vzklikale:
»Hozana Davidovemu sinu!
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Hozana na višavah!«
Ti, ki prihajaš v Gospodovem imenu, blagoslovi danes tudi
nas, 
ki te pozdravljamo z butarami in zelenjem.

Butare so narejene iz prvega spomladanskega cvetja
in  zelenja  ter  so,  podobno  kot  adventni  venec,
znamenje  z  bogato  vsebino,  vendar  z  marsikomu
nerazumljivo  govorico.  Adventni  venec  je  s  svojo
zeleno barvo budil  v  človeku upanje,  da bo zemlja
varovala življenje in ostala živa, čeprav je na zunaj
bila
videti mrtva, da bo sonce spet pridobilo na moči in bo
premagalo temo. Butare pa so dokaz,  da je bilo to
upanje utemeljeno, saj je sonce s svojo novo močjo
prebudilo  zemljo,  da  je  oživela  in  pognala  novo
življenje.  Adventni  venec  je  s  štirimi  svečami
oznanjal, da bo Jezus kmalu prišel na svet in postal
eden  izmed  nas,  butare  pa  govorijo  o  tem,  da  v
božični  noči  rojeno Dete  stopa na zadnji  del  svoje
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življenjske  poti  in  bo  na  veliko  noč  pregnalo  temo
zmot, premagalo greh in smrt ter stvarstvu dalo novo
življenje.
Butare so naše palme, ki smo jih vzeli v roke, da bi -
tako  kot  nekoč  jeruzalemski  prebivalci  -  pozdravili
Kristusa kralja. Pri bogoslužju so bile blagoslovljene,
govorijo nam, da nas ima Bog rad in da nas varuje,
zato  se  lahko  nanj  zanesemo.  Butare  so  znamenje
Božje bližine, zato jih ne zavržemo, pač pa postavimo
ob  križ,  in  ko  se  posušijo,  jih  bomo  zažgali  ali
zakopali v zemljo.
Po: Družina slavi Boga

ČISTO BLIZU SI NAM

Gospod Jezus,
čisto blizu si našemu življenju,

živiš z nami;
čisto blizu si naši poti,

hodiš z nami;
čisto blizu si našim bojem,

bojuješ se z nam;
čisto blizu si naši bolečini,

trpiš z nami;
čisto blizu si naši bolečini,

trpiš z nami;
čisto blizu si našemu srcu,

ljubiš nas;
čisto blizu si naši noči,

razsvetljuješ nas;
čisto blizu si naši grešnosti,

odpuščaš nam;
čisto blizu si našemu hrepenenju,

potešiš nam ga;
čisto blizu si našemu upanju,
obljubljaš nam prihodnost.

Jean Galot,
Ognjišče 3/2010

*  *  *
Ali lahko Cerkev res odpušča grehe?

Da. Jezus ni le sam odpuščal grehov, ampak je tudi
Cerkvi podelil nalogo in oblast, da ljudi osvobaja od
grehov. 
(KKC 981–983, 986–987)

Po duhovnikovi  službi  človek dobi  Božje
odpuščanje  in  tako  je  krivda  popolnoma
izbrisana,  kot  da  je  nikoli  ne  bi  bilo.
Duhovnik to more le zato, ker mu Jezus daje
delež svoje lastne Božje oblasti odpuščanja
grehov.

V evharistiji nam Gospod 
v razdrobljenosti življenja 

prihaja naproti z ljubečo krhkostjo, 
ki je evharistija. 

V kruhu življenja postane 
ponižna hrana, 

živ in tolažilen spomin 
na Božjo ljubezen. 

(papež Frančišek)



Križ zame ni bil znamenje trpljenja,
 ampak znamenje odrešenja. 

Križ imamo zato, ker smo kristjani, 
ki se zavedamo, da smo bili 

na križu odrešeni.
(Alojzij Šuštar)



Človek je odrešen po ljubezni. 
Če kdo v svojem življenju 

izkusi veliko ljubezen, 
je to trenutek »odrešenja«, 

ki daje smisel njegovemu življenju.
(Benedikt XVI.)



Bog ne meri naše molitve 
po naših lepih ali dobrih mislih

oziroma besedah, ampak mu je všeč 
predvsem naša zvestoba, 

ki je izraz naše 
otroške ljubezni do njega.

(Marjan Turnšek)



Po meri mojega trpljenja 
mi ljubi Bog daje pogum. 

Čutim, da trenutno ne bi mogla 
več prenesti. Vendar se ne bojim,
saj se z naraščajočim trpljenjem 

hkrati veča tudi moj pogum.
(sv. Terezija Deteta Jezusa)



Bog ni ravnodušen do trpljenja ljudi.
Po Kristusu Bog trpi z nami. 

Vstali spremlja vsako človeško bitje 
in čuti z njim.
(Roger Schutz)

ZAMUDE – Šef: »Horvat, bil sem pozoren na vas:
ta teden ste petkrat zamudili v službo. Kaj vendar
mislite?« – Horvat: »Mislim, da mora potemtakem
biti danes petek.«

KOMARJI  –  Mujo in Suljo  sta prespala v nekem
hotelu in ponoči so ju pikali komarji. Zjutraj sta se
pritožila receptorju. Ta ju je vprašal, če sta pustila
prižgano  luč.  »Seveda  sva,«  sta  rekla.  –  »Luč
morate ugasiti, ker jih  svetloba privlači! In tako sta
drugo noč ugasnila luč in priletele so kresnice. Mujo
zakliče:  »Beživa, prišli so z baterijami!«

DEŽ –  Mujo piše dnevnik: »Dež pada že več dni.
Fata je zaradi  tega vsa depresivna, samo stoji in
gleda skozi okno. Če bo deževalo  še kakšen dan,
bom moral Fato spustiti v hišo …« 
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