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25.CVETNA *NED = REBEKA   SPOVED 7-Za farane,
Kramberger,Jerič, Andrej obl.Leskovar,vse Poharčeve

10. Franc Serdinšek,Rozalija,Šefan Brglez,
Štefan Rak obl., Jožefa,Alojz Korošec, Bojan Sinič    

26.PON=LARISA  8.-po n.Brezmadežne,            

27.TOR =RUPERT   16.- Elizabeta Fregl   pogreb             

28.SRE =BOJAN 9.-MB KRIZMENA MAŠA.18.-po namenu                               
29. VELIKI ČET =JONA 18.-  Jurij,Angela,Mirko,Olga,
Milka Tomec obredi V.Č.:MAŠA ZADNJE VEČERJE, MOLITEV
Z JEZUSOM V GETSEMANSKEM V. OLTARJI SE RAZKRIJEJO,

ni maše do vel.vigilije  v sob.zveč. 
30.VELIKI PET = AMADEJ18.-JEZUSOVO TRPLJENJE,

ČEŠČ.KRIŽA, OBHAJILO, spoved izven obredov
31.VELIKA SOB=BENJAMIN  JEZUS JE V GROBU    7.-

blag.ognja / BLAGOSLOV JEDI:  11. Kočno / 12. Laporje
13.15. Križ V. / 14. Žabljek / 15. Videž / 15.45. Hošnica / 17. Lap.
18.30.-VELIKONOČNA VIGILIJA Jožef,Helena.Karl Sagadin
1.VELIKA NOČ NED.=IRENA IN AGAPA   7-PROCESIJA

Za farane, tudi za še nerojene, V Zahvalo,Štefan
Erker                10.- Stanko Uršič,  Ivan Košič,

Alojz Matoš, Matilda Olup 
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  in v Laporju v dneh skozi

teden- PATER KOS MILAN O41260724    

POSTNI ČAS, SPOVED – priložnost
VSAK DAN V ŽUPNIŠČU, POSEBEJ PRED

MAŠO, MED KRIŽEVIM POTOM V
NEDELJO,              NA CVETNICO drugi
spovednik,      Spoved      BOLNIKOV  :  prosim

pokliči   »Če je kdo bolan med vami, naj
pokliče duhovnika, naj moli nad njim in

ga mazili s sv. Oljem. Zaupna molitev
mu bo pomagala in če je v grehih se mu

bo odpustilo.«                                                           

  pokliče duhovnika, naj moli nad njim in
ga mazili s sv. Oljem. Zaupna molitev

mu bo pomagala in če je v grehih se mu
bo odpustilo.«

Tako sveti Jakob Apostol  .(Jak 5,14-15) 

 

(Lk 19,36–38)Ko pa je JEZUS šel dalje,
so na pot 

razgrinjali svoje plašče. 
In ko se je že bližal 

pobočju Oljske gore, 
je začela vsa množica

 učencev z močnim
glasom veselo hvaliti
Boga za vsa čudovita

dela, 
ki so jih videli. Klicali so: 

»Blagoslovljen kralj, 
ki prihaja 

v Gospodovem imenu; 
mir v nebesih 

in slava na višavah!« 

SODNI POSTOPEK, KI NI KONČAN

Na cvetno nedeljo nam Cerkev bere poročilo 
o Jezusovem trpljenju in smrti ali pasijon. Ob 
tem pretresljivem besedilu se je razlagalcem 
vedno postavljajo vprašanja, kdo je 
odgovoren za Jezusovo smrt: Judje ali 
Rimljani? Ali je jezus umrl zato, ker se je 
razglašal za Mesija, torej zaradi verskih 
razlogov, ali pa zaradi političnih, ker naj bi bil 
ščuval k uporu proti Rimljanom?
Znanstveniki so ugotovili, da so Jezusa 
obsodili tako Judje kot Rimljani. Njegovo 
obsodbo je izzval nenavaden splet verskih in 
političnih razlogov. Najbolj neposredno 
odgovornost gotovo nosijo tedanji judovski 
voditelji, nikakor pa ne vsi takratni Judje, še 
manj seveda kasnejši judovski rodovi.
Še bolj temeljno vprašanje je, zakaj je moral 
Sin človekov sploh trpeti. Odgovor bomo 
našli, če pomislimo na Judovo izdajstvo, na 
Petrovo zatajitev, na Pilata, ki si umiva roke, 
na vojake, ki si pohlepno delijo obsojenčeva 
oblačila, na morilca Barabo in oba razbojnika.
V njih se nam odkriva resničnost, ki je 
pripeljala Jezusa na križ: to je bila teža 
grehov vsega človeštva. »Sam je na svojem 
telesu ponesel naše grehe na les,« piše 
apostol Peter. »Zaradi naših grehov je bil 
ranjen, potrt zaradi naših hudobij« (Iz 53,5).
Za vsemi omenjenimi stojijo množice, ljudje 
vseh časov, stojimo tudi mi. Ko na cvetno 
nedeljo poslušamo pasijon in bralec zapre 
knjigo, pomislimo, da se ta zgodba 
pravzaprav še ni končala. »Nekdanji tožniki 
so mrtvi, priče so odšle domov. Sodnik je 
zapustil sodno dvorano. Toda Jezusov 
proces še vedno traja.« Tako končuje svojo 
knjigo judovski pisec P. Winter, ki opisuje te 



dogodke.
Jezusov sodni postopek še traja in se 
ponavlja v vsakem učencu in v vsakem 
človeku, ki trpi in je preganjan zaradi pravice. 
Obnavlja ga vsakdo, ki s odloči za greh in se 
s tem pridružuje vpitju množice: »Ne tega, 
ampak Baraba! Križaj ga!«
Nedeljska misel na radiu Celovec, 1991

Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji
podobi, se ni oklepal svoje enakosti z
Bogom, ampak je sam sebe izničil,
tako da je prevzel podobo hlapca in

postal podoben ljudem. Po zunanjosti
je bil kakor človek in je sam sebe

ponižal, tako da je postal pokoren vse do
smrti, smrti na križu.  

(Flp, 2, 6–8)

 

Jezusove misli in občutja
izhajajo iz njegove

popolne pokornosti
Očetu, ki želi, da se
podarja bratom in

sestram vse do darovanja samega sebe na križu.
Enačiti se z Jezusom torej pomeni poglabljati vsak

dan pokornost Očetu, ki želi, da se podarjamo
bratom in sestram vse do darovanja nas samih.

To pomeni biti kristjani. Ne samo za duhovnike,
redovnike in redovnice, ki nimajo družine in so

odmaknjeni od sveta, temveč za vse: moške, ženske,
mlade, stare, delavce, ljudi v različnih poklicih,

poročene ali samske, izobražene ali neizobražene.
Nobene življenjske situacije ni, ki ne bi zahtevala,
da smo poslušni Bogu in da se podarjamo bratom

in sestram.

Vsak kristjan, če hoče biti kristjan, mora po tej poti.
Vse drugo je dodatek.

Taki kristjani so sol in luč okolij, v katerih živijo.
»Ampak to je težko!«

Res je, toda samo to vodi v veselje in slavo.
Ne samo v posmrtnem življenju.

Po: 365 + 1 dan s Teboj



Gospodov križ obsega svet; 
njegov križev pot 

prehaja kontinente in čase. 
Pri križevem potu 

ne moremo biti zgolj gledalci. 
Tudi mi smo vključeni vanj 

in zato moramo poiskati svoj prostor, 
kje smo?

(Benedikt XVI.)

Na
Kalvariji

so

postavljeni tirje križi. Na enem je ropar
spokorjen, na drugem je ropar ki

preklinja, v sredini pa je Jezus,   Ti trije
križi so veliko poučno ogledalo

življenja. Kažejo nam živo podobo treh
vrst trpečih ljudi na zemlji. 

Mednje spadamo vsi.
Kateri križ pa nosiš ti? Križ nedolžnosti,

križ pokore ali križ samoobsodbe?
Anton Martin Slomšek, Zlati križ

 

KJE BIVA BOG – Katehet:  »Morda kdo ve,  kje
lahko v vsakodnevnem življenju srečamo Boga?« –
Janezek: »Med tednom bolj težko, ker živi v raju, v
nedeljo pa pride v Cerkev.«
SLOVENŠČINA –  Učitelj razlaga čase. »Jaz sem
bolan.« Kateri čas je to? – »Najlepši čas,« odvrne
Janezek.

S cvetjem in zelenjem, ki smo ga na to cvetno
nedeljo prinesli  blagoslovit  v cerkev, odnesimo
na  svoje  domove  tudi  skrivnost  in  bistvo  te
nedelje,  da se bomo v tem velikem tednu res
lahko še dobro pripravili na naš največji praznik
– Kristusovo vstajenje.

27. marec
RUPERT

Staro slovansko ime za Salzburg je  Solnograd,  kar
pomeni  ‘mesto  soli’,  ker  so  v  bližini  rudniki  soli.
Mesto, ki je dobilo ime po tej nepogrešljivi začimbi, je
tesno povezano z začetki oznanjevanja evangelija med
našimi  karantanskimi  predniki  in  z  nadaljnjo
zgodovino Cerkve na slovenskih tleh. Salzburški škof
Virgil je okoli leta 755 na prošnjo slovenskega kneza
Hotimira poslal  v Karantanijo škofa Modesta,  ki je
imel  svoj  sedež  pri  Gospe  Sveti.  Leta  811  sta  se
salzburški škof in oglejski patriarh dogovorila, naj bo
meja  med  njunima  cerkvenima  pokrajinama  reka
Drava.  Ta  razdelitev,  severno  od  Drave  Salzburg,
južno od nje Oglej, je obveljala vse do konca 18. stol.
Prvi salzburški škof je bil sveti Rupert, ki je okoli leta
690 na ruševinah rimskega mesta Juvavum, središča
province Norik, ustanovil samostan sv. Petra, ki je bil
hkrati škofova rezidenca. Rupert je bil frankovskega
grofovskega  rodu,  bil  pa  je  navdušen  zagovornik
verske vzgoje. Sv. Rupert je učakal visoko starost. Če
velja domneva, da se je rodil okoli leta 620, je dočakal
le malo manj kot sto let. Umrl je namreč 27. marca
717, prav na velikonočni praznik.

Bog bi nam dal
nekaj večjega, 
če bi imel kaj
večjega od

sebe. (sv. Janez-
Marija Vianney)
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