
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  

6. do 12. 4. 2020 
 

        ponedeljek:  
7.30 za pogum in zaupanje 
18.30 za + Emilijo Gomze 

 torek:  
7.30 za + Fヴ;ﾐI; PﾗﾉｷLﾐｷﾆ; 
18.30  

        sreda:  
7.30 za + Z┗ﾗﾐｷﾏｷヴ; K;┗LｷL; 
         za + Albino Letnar 
18.30 v L;ゲデ JW┣┌ゲﾗ┗Wﾏ┌ デヴヮﾉﾃWﾐﾃ┌が  
      smrti in vstajenju 

          veliki  četrtek┺  
18.00 za + Antona Liparja, obl. 
          za + Ferdota Pajka, 7. dan 

          veliki petek:  
ﾐｷ ゲ┗Wデｷｴ ﾏ;ジぁ 
           velika sobota:  
20.00 za + Cecilijo in Kazimirja  

OヮWヴLﾆ;ﾉ 
      VELIKA NOČ  
8.00 za + Antona Belina, obl. 
10.00 ┣; Щ Dﾗヴﾗ SﾆﾗLｷヴ ｷﾐ ZSヴ;┗ﾆ; 
  Jelena 
           za + ┥ｷ┗W ｷﾐ ヴ;ﾃﾐW a;ヴ;ﾐW  
 
 

      OLW ┌ゲﾏｷﾉﾃWﾐﾃ; ｷﾐ デﾗﾉ;┥HWが tvoj 
Sin Jezus Kristus ﾐ;ﾏ ﾃW ゲ ﾆヴｷ┥Wﾏ 
pokazal vrednost trpljenja. 
Pﾗﾏ;ｪ;ﾃ ﾐ;ジｷﾏ Hヴ;デﾗﾏ ｷﾐ ゲWゲ-
tram, ﾆｷ ﾐﾗゲｷﾃﾗ ﾆヴｷ┥ HﾗﾉW┣ﾐｷ ｷﾐ ゲﾗ 
ヮヴWｷ┣ﾆ┌ジ;ﾐｷく Nakloni jim ｷ┣Hﾗﾉﾃジ;ど
nje zdravja, njihovim svojcem pa 
utrdi pogum in zaupanje. Nam in 
vsemu svetu daj blagoslov, da 
bomo ヴWジWﾐｷ HﾗﾉW┣ﾐｷ in nevarnosti. 

OZNANILA┺ 
 

ズ  S cvetno nedeljo začenjamo veliki teden na┽šega odrešenja┻ Jezus je :elel ostati z nami v čudoviti evharistični podobi┻ Z gesto umivanja 
nog je pokazal, da smo vsi poklicani k medse-bojni solidarnosti in slu:enju┻ S kri:a nam je izročil Marijo za Mater in pomočnico┻ Na kri: je nesel zadol:nico naših grehov┻ Uničil je :elo 
smrti in nas razveselil z zarjo vstajenja.  
 

錨 Sv┻ mašo lahko spremljate ob nedeljah ob 
10h na 2. programu TV Slovenija in po Radiu Ognjišče┸ ob delavnikih na Ognjišču ob なひ┻ uri┻ 
Na Nova24TV lahko dnevno spremljate ob 7. uri sv┻ mašo pape:a Frančiška┻ Vsak dan ob なに┻ uri je prenos maše tudi na TV Exodus┻  
 

錨 Vztrajno molimo in skrbimo za svoje zdravje in zdravje drugih┻ Dr:imo se priporočil dr:av┽
nih in cerkvenih oblasti. S tem konkretno po-magamo zajeziti širjenje oku:be┻ 
 

錨 Molitev s škofom je v ponedeljek ob 20. uri. 
 

錨 Program velikega tedna najdete na nasled-njih straneh in se po svojih mo:nostih pridru┽:ite bogoslu:ju na daljavo┻   
 

錨 Vabljeni, da zlasti ob petkih opravite kri:ev 
pot in molite za tiste┸ ki jih te:ijo stiske┸ nevar-

nosti in trpljenje.  
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
   

9.-11. 4.  veliki četrtek┸ petek┸ sobota 

  12. 4.    praznik Jezusovega vstajenja 
 

Če se počutite osamljene ali prestrašene, morda po-
trebujete pogovor, nasvet, tolažbo. Na Škofijski 
Karitas Celje so dosegljivi na številki 051 658 

299. Z veseljem bomo prisluhnili. Bodite in osta-

nite zdravi.                Škofijska Karitas Celje 

Župnijska Karitas A.M. Slomšek je zaprta. 
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BOŽJA BESEDA  

Izaija 50,4-7 
Psalm 22 
Filipljanom 2,6-11 
Matej 21,1-11 
 

 

Gospod Bog mi je odprl uho 
in jaz se nisem upiral, nisem 
se umaknil nazaj. Svoj hrbet 
sem nastavljal tistim, ki so 
me bíli, Svojega obraza ni-
sem skrival pred sramote-
njem in pljunki. 
 

Moj Bog, moj Bog, zakaj si 
me zapustil? 
 

Po zunanjosti je bil Jezus ka-
kor človek in je sam sebe po-
nižal, tako da je postal poko-
ren vse do smrti, smrti na 
križu. Zato ga je Bog pov-
zdignil nad vse in mu podélil 
ime, ki je nad vsakim ime-
nom. 
 

Jezus je rekel: »Vi vsi se bo-
ste to noč pohujšali nad me-
noj; pisano je: ›Udaril bom 
pastirja in razkropile se bodo 
ovce.‹ Ko pa bom vstal, poj-
dem pred vami v Galilejo.« 

 

 
 

 

Mno:ice so pričakale Jezusa ob prihodu v 
Jeruzalem in mu vzklikale hozana. Le ne-

kaj dni zatem je iz istih grl slišal vzklike 
kri:aj ga┻ Smo ljudje res tako nestanovitni 

v dobrem┸ oziroma podvr:eni javnemu 
mnenju? Očitni je tako┸ sicer Jezus ne bi na 

kri:u molil┺ Oče odpusti jim┸ ker ne vedo 
kaj delajo. Kakšna sreča┸ da imamo ta┽

kega in tako velikega Odrešenika┻ Glavni 
Jezusov dar pa ni le globoko sočutje z 

našo človeško revščino in grešnostjo┸ am┽
pak vrnitev v naročje Bo:je ljubezni┻ Jezus 

je s svojim vstajenjem premagal ne le 

svojo ampak tudi našo smrt┻ Vernim se 
namreč :ivljenje spremeni┸ ne pa uniči┻ 

Hvala Gospodu za ta velik dar.  

 



YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade 
 

209-210.  JEZUS JE PO-

STAVIL EVHARISTIJO.  
 

     Jezus je sv. evharistijo 
postavil na predvečer 
svoje smrti, ki je v dvo-
rani zadnje večerje v Je-
ruzalemu zbral okrog se-
be apostole in z njimi ob-
hajal zadnjo večerjo. 
»Vzel je kruh in se zahva-
lil, ga razlomil in rekel: To 
je moje telo za vas. To de-
lajte v moj spomin. Prav 
tako je vzel tudi keli po 
večerji in rekel: Ta kelih je 
moja zaveza v moji krvi. 
Kolikorkrat boste pili, de-
lajte to v moj spomin.« (1 
Kor 23-25) 
 

To najstarejše poročilo o 
dogodkih v dvorani zadnje 
večerje izvira od apostola 
Pavla, ki sam ni bil očividec, 
ampak je zapisal, kar je kot 
sveto skrivnost ohranila 
prva krščanska skupnosti in 
so obhajali v bogoslužju. 
Enak zapis najdemo pri 
evangelistu Luku 22,19-20. 
Sv. Avguštin pravi o tem: 
»Jaz sem hrana močnih; 
rasti in potem jej od mene! 
Vendar me ne boš, tako kot 
telesno hrano, spremenil 
vase, ampak se boš ti spre-
menil vame.« Bl. A. Grozde 
je govoril: »Evharistija – 
sonce mojega življenja«. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KO NI MOŽNOSTI ZA SV. SPOVED  
 

V letošnjem postnem in velikonočnem času, 
ko je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem 
zakramenta svete spovedi, v srcu obudimo 
iskreno kesanje ter zmolimo Moj Bog, žal mi je … 
Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljublje-
nega nad vse, se imenuje »popolno kesanje« (ke-
sanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male 
grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k 
zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje 
smrtnih grehov (KKC 1452). 

 
 

DUHOVNO OBHAJILO      

Papež je povabil k duhovnemu obhajilu z molitvijo: 

»Moj Jezus, verujem, da si resnično navzoč v 

Presvetem oltarnem zakramentu. Nadvse te lju-

bim in te želim v svoji duši. Ker te sedaj ne mo-

rem sprejeti v zakramentu, pridi vsaj duhovno v 

moje srce (kratka tihota). Ker si že prišel, te obje-

mam in se s tabo združujem. Ne dovoli, da bi se 

kdaj ločil od tebe. Amen.« 

SPODBUDA STARŠEM 
Nekdo od staršev je priznal, da ta karantena 

in z njo e-šola že postaja naporna. Otroci  so ne-
mirni, za šolo delajo neradi. Neprenehoma jim do-
povedujem, da zdaj niso počitnice. Dolgočasno 
jim postaja biti doma. 

Že tri tedne tudi ni verouka, ki je v času pred 
veliko nočjo zelo bogat, saj gredo otroci k spovedi, 
opravijo druge pobožnosti. Zdaj tudi k obredom 
velikega tedna ne bodo mogli. Na potezi ste vi, 
dragi starši. Z otrokom preglejte vsaj kakšno lek-
cijo iz veroučnega učbenika, ki govori o teh praz-
nikih in pomenu Jezusovim dogodkov za naše ži-
vljenje. S starejšimi otroci skupaj berite Sveto 
pismo, zlasti odlomke evangelija o Jezusovem 

trpljenju, smrti in vstajenju. Precej spodbud naj-
demo na portalu Pridi in poglej. Predvsem pa v 
družini skupaj molite in se pridružite bogoslužju, 
ki ga prenaša TV in drugi mediji. Ne pozabite: Kr-
ščanska vera, kakor vse temeljne vrednote, naj-
bolje raste v okolju družine.  

 

OBNOVIMO POZDRAV  »BOG POMAGAJ!«  
 

Duhovnik Jože Plut je za Radio Ognjišče zapisal: 
Vsak čas je milostni čas, tudi ta, ki ga živimo, ki je 
postni čas in čas virusa. »Morda se je treba vrniti k 

sebi, bližnjim, domačim, Bogu. Se mi zdi, da imamo 

v tem času odlično priložnost odkriti dobre stvari 

drug o drugemu. Morda bomo odkrili, da je tudi so-

sed, ki nam gre zaradi, Bog si ga vedi česa, na živce, 

pravzaprav dober in srčen človek in da smo zgrešeno 

gledali drug na drugega.« Zdaj, priznava tudi sam, 
še več moli za druge, za rešitev iz stiske sedanjega 
časa in farane. »Sedaj večkrat vidim v duhu pri maši 

farane, ki sem jih prej imel fizično navzoče, pa sem 

jih bolj površno zaznal. Morda bom počasi dozorel 

do te mere, da se bom Bogu samo še zahvaljeval in 

se mu daroval, prosil in molil le še za druge in njihove 

potrebe.« Spodbudil pa je še k ponovni uporabi po-
zdrava »Bog pomagaj!«. »Je spet nastopil čas, da se 

ga spet oprimemo in ga uporabljamo z vero? Zato, 

Bog pomagaj!«.  
 

POZOR! 
 

V prilogi te številke Glasila imate spored 
obredov velikega tedna v teh izrednih raz-
merah ter možnost blagoslova zelenja in 
velikonočnih jedil doma. Velikonočno Gla-
silo boste lahko našli na naši spletni strani 
že v soboto 11. aprila. Tedaj bo tudi sporo-
čeno, kako bo s prenosom vstajenjske sv. 
maše iz naše kapele na veliko noč.  

 

 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Viljem, opat  
T Janez Krstnik de la Salle  

S Julija, redovnica  
Č Hugo, škof  
P Ezekiel, prerok  

S Stanislav, škof  
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Duhovniki imamo v naši 
kapeli sv. maše ob isti urah, 
kot je določeno, a brez nav-
zočnosti vernikov. Vabimo 
vas, da ste v duhu povezani 
s tem sv. opravilom. Božjo 
besedo za vsak dan najdete 
na hozana.si, prejmete pa 
lahko tudi duhovno obhajilo. 
Sklepni blagoslov pri vsaki 
maši namenimo vsem fara-
nom, ob nedeljah in prazni-
kih pa tudi blagoslov z Naj-
svetejšim. Križev pot opra-
vimo po sprejetem urniku. 
Vsak večer za vas zmolimo 
tudi rožni venec.   

Dvorišče je zaprto, a nas 
v potrebi lahko pokličete z 
zvoncem pri vratih, po tele-
fonu in na kakšen drug na-
čin. Bolniško maziljenje de-
limo v resni življenjski ne-
varnosti. Pogrebe opravimo 
brez sv. maše in le v ožjem 
krogu. Naročilo sv. maš 
sprejemamo po telefonu 
031 525 539 ali po e-pošti, 
ki jo najdete v Glasilu na 
zadnji strani zgoraj. 

Njim, ki Boga ljubijo, vse 
pripomore k dobremu. 
  



Cvetna nedelja, 5. april 2020 

Ker ni možno skupno župnijsko bogoslužje, spremljajte prenos sv. maše 
po TV SLO 2 ob 10.00. Ob isti uri bo tudi sv. maša v naši župnijski kapeli. 
Doma pripravite butare ali zelenje (z vrtov,) in blagoslovljeno vodo.  
 

Če ne boste mogli  spremljati prenosa sv. maše po TV, opravite sami ali v družini ta 
obred blagoslova zelenja: 

Se pokrižate: V imenu Očeta ...  

Nekdo prebere evangeljski odlomek: 
Iz svetega Evangelija po Mateju. 

Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus 
poslal dva učenca in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj 
bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita 
k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj 
ju bo pustil.« To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po 
preroku, ki pravi:  Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,  

krotak, jezdi na oslici in na osličku, mladiču vprežne živali. 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!« Ko je prišel v Jeruzalem, se 
je vse mesto vznemirilo in govorilo: »Kdo je to?« Množice pa so 

govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.«  
To je Kristusov evangelij – odgovorimo: Hvala tebi, Kristus.  

Lahko Bogu izrazimo kakšno prošnjo. 
Zmolimo Gospodovo molitev: Oče naš… 

Oče ali mati zmoli: Molimo. O Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in 

dobrotno usliši naše prošnje. Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa 

zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše življenje 

polno dobrih del. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. 

Zelenje, ki ste ga pripravili, pokropite (po možnosti) z blagoslovljeno vodo. 

Sklep. Naj nas varuje in blagoslavlja (se pokrižamo) vsemogočni Bog Oče 

in Sin in Sveti Duh. (vsi odgovorimo) Amen.  

Ob 11.35 vabljeni k ogledu nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO1.  

Veliki četrtek, 9. april 2020 

To je dan Jezusove zadnje večerje, postavitve zakramenta sv. maše in 
zakramenta mašniškega posvečenja. Vabimo, da se nam ob 18.00 v duhu 

pridružite v molitvi, ko bomo v kapeli maševali za vas in po vaših name-

nih. Ob 19. uri lahko spremljate bogoslužje po radio Ognjišče, morda tudi 
po TV, zmolite rožni venec za duhovne poklice. Priporočamo tudi branje 

Janezovega evangelija o zadnji večerji ali dogodkih po njej (Jn 13-18).  

Veliki petek, 10. april 2020 

Vabimo vas, da se nam v duhu pridružite in zmolite žalostni del rožnega 
venca, oziroma križev pot ob 15.00 (Radio Ognjišče). Obred velikega 

petka bomo v naši kapeli imeli  ob 18.00. Ob 21.15 boste lahko spremljali 

križev pot papeža Frančiška (TV SLO2) ali pa sami zmolite križev pot (lah-

ko kratko verzijo od Ane Kastelic, ki je pripravljen na temo korona virusa). 

Velika sobota, 11. april 2020 

Škofje vabijo vse vernike, da pripravite velikonočna jedila in se udeležite 
TV prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na 

TV SLO1 ob 15.00 (ponovitev ob 17.30 na TV SLO2). Ob 15.00 bomo tudi v 

naši kapeli ob zaprtih vratih opravili blagoslov jedil, povezan v duhu z 

vami vsemi.   
 

Če ne boste mogli  spremljati prenosa blagoslov jedil  po TV, ga opravite sami ali v 

družini na sledeči način: 

Se pokrižate: V imenu Očeta ...  
 

Nekdo prebere svetopisemski odlomek: 
 

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).  

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po 

katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te 
ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval 
njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z 

mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da 
človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po 
Gospodovih ustih. – Božja beseda (vsi odgovorimo) Bogu hvala. 



 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).  

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. 
Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To 
je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi 
kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. 
Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. – To je 

Kristusov evangelij. (vsi odgovorimo) Hvala tebi, Kristus. 
 

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil:  
 

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in 

kar imamo. Blagoslovi ta kruh, kakor si blagoslovil pet hlebov v puščavi; 

blagoslovi to meso, ki nas spominja na Jezusa, naše velikonočno jagnje; 

blagoslovi te pirhe, ki so podoba Jezusovega vstajenja iz groba; blagoslo-

vi tudi vse druge jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo 

neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in 

dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  

(če imate možnost pokropite jedi z blagoslovljeno vodo) 

Velikonočno vigilijo bomo opravili v naši kapeli ob 20.00. Vabljeni ste, da 

nas v duhu od doma spremljate (po možnosti) s prižganimi svečami. 

Povabljeni k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV 

SLO1 na veliko soboto ob 19.53 (predstavil jo bo škof msgr. dr. Jurij Bizjak). 

Velika noč, 12. april 2020 

Gotovo boste to jutro slišali velikonočno zvonjenje iz sosednjih cerkva. Ob 

8.00 bo v naši kapeli slovesna velikonočna maša. Če nam bo uspelo, jo 

boste lahko spremljali preko facebooka. Nato se zberete na velikonočni 

zajtrk, pred katerim zmolite naslednjo molitev: 

Se pokrižate: V imenu Očeta...  
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 28,1-8) 

Po soboti pa, ko se je svital prvi dan tedna, je šla Marija Magdalena in druga 
Marija, da bi videli grob. In glej, nastal je velik potres. Zakaj Gospodov 

angel je prišel iz nebes in je pristopil ter odvalil kamen in sédel nanj. 

Njegovo obličje je bilo kakor blisk in njegovo oblačilo belo ko sneg. Od 
strahu pred njim so stražniki strepetali in bili kakor mrtvi. Angel je 

spregovoril in ženam rekel: »Ne bojte se! Vem namreč, da iščete Jezusa, 
križanega. Ni ga tukaj, kajti vstal je, kakor je bil rekel. Pridite in poglejte 

kraj, kamor je bil Gospod položen. Hitro pojdite in povejte njegovim 
učencem: ‚Vstal je in, glejte, pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste 
videli.‘ Glejte, povedal sem vam.« S strahom in velikim veseljem so hitro 

odšle od groba in so tekle, da bi sporočile njegovim učencem. (vsi 

odgovorimo) Hvala tebi, Kristus. 

Oče naš... 

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas 

velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po 

duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

KRISTUS JE VSTAL (vsi odgovorimo) ALELUJA, ALELUJA! 

Ob 10.00 na TV SLO2 lahko spremljate prenos velikonočne svete maše iz 

mariborske stolnice.  

Ob 11.28 bo na TV SLO1 nagovor nadškofa Zoreta. 

Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da 

spremljajte prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma 

ob 11.55 na TV SLO1. 
 

Velikonočni ponedeljek, 13. april 2020 

Sv. maša bo v kapeli ob 8.00 in 18.30. 

Da se zmanjša nevarnost širjenja epidemije so vsi obiski odpovedani. 
 

Darovi 

Svete maše lahko naročite po telefonu ali na mail. Ker je tudi v času, ko 

ni bogoslužja in vaših darov, potrebno plačevati položnice, bomo zelo 

hvaležni, če lahko elektronsko nakažete svoj velikonočni dar za mašne 

namene in druge potrebe na TTR župnije: SI56 0510 0801 4879 598 - Pri 

namenu napišite: dar za mašo ali dar za cerkev ali dar za salezijansko 

skupnost ali kaj drugega. Bog naj vam stoterno povrne! 


