
Hozana!  

– Križaj ga! 

 

S Cvetno (Oljčno) nedeljo 

vstopamo v veliki teden. 

Začenjamo spomin na odrešenje, ki 

nam ga je Kristus podaril s svojim 

trpljenjem, smrtjo in vstajenjem.  

Vendar to ne sme biti samo spomin 

na davne dogodke. Kar se je zgodilo 

nekoč, ima pomen za nas, danes. 

Tudi mi smo vključeni v to 

odrešenje.  

Zato bo prav, da se te dni bolj 

zavemo svoje vere, jo skušamo 

poglobiti in odkriti njen pomen za 

naše življenje.  

Trpljenje in preizkušnje spadajo tudi k našemu življenju. Prav tako se 

nihče ne bo mogel izogniti smrti. Vendar se veliki teden ne konča s 

petkom in pogrebom – pride še velika noč z vstajenjem. In to nam 

prinaša upanje, to našemu življenju daje smisel. 

Bratje in sestre. Potrudimo se, da naši prazniki ne bodo preveč 

površni, samo zaradi stare navade in lepih spominov. Potem se 

bomo tudi počutili bolj odrešeni. In to je edino potrebno in 

pomembno.  

 

Jezus ni izpolnil pričakovanja ljudi. 

Ljudstvo ga je hotelo videti na 

kraljevskem prestolu, on pa je izbral 

pot na križ. In prav na ta način nas je 

odrešil. Pogled na njega me uči: očitno 

je dobro, da Bog ne izpolni vedno naših 

pričakovanj. Očitno je dobro, da ima 

svoje načrte s svetom in z vsakim od 

nas. Teh načrtov ne bom nikoli povsem 

razumel, pa to ni bistveno. Ne gre za 

razumevanje, ampak gre samo za 

zaupanje Jezusu.  
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Najprej kralj, 

nato nastopač. 

Najprej Kristus,  

nato zapeljivec. 

Najprej Sin Najvišjega, 

nato hudičev otrok. 

Najprej »hozana«, 

nato »križaj ga!« 

 

Človeška čustva pridejo 
in odidejo. 

Nestanovitni smo. 

Ampak Božja ljubezen                       
traja večno. 

Ne, ni se povzpel visoko 

na konja, ampak  je Jezus 

jezdil na oslu do našega 

odrešenja. To je izkušnja, 

ki jo doživljamo od časa 

do časa tudi v svoji sredi.  

Papež Janez XXIII. je to 

povzel:  

»Kjer odpovedo konji, tam 

rešijo zadevo osli!« 

Niso žeblji pribili Jezusa na križ, 
ampak njegova neizmerna in globoka 
ljubezen do nas.  



 

 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo šesto postno nedeljo – cvetno nedeljo. 
 

 Zaradi epidemije do nadaljnjega v župniji ni veroučnih in drugih srečanj ter tudi svetih maš. Mašne 
namene, ki ste jih naročili, bom opravil pri svetih mašah, ki jih bom obhajal zasebno (brez navzočnosti 
vernikov).  

 Navodila slovenskih škofov za obhajanje velikonočnih praznikov 2020: 
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemije-
covid-19 

 VODIČ ZA VERNIKE (PDF) 

 
Svete maše lahko spremljate:  
https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije 
 

 Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga 
prejmemo v duhovni obliki.  
https://katoliska-cerkev.si/kako-prejemamo-duhovno-obhajilo 

 Starši imajo sedaj posebej odgovorno vlogo, da se še bolj potrudijo za oznanjevanje in versko vzgojo svojih 

otrok. Tako lahko namesto rednega verouka (kateheze) izberejo eno izmed spodaj navedenih možnosti.   

 Katehetsko gradivo: https://bit.ly/3dVf25t 

 Vsem se zahvaljujem za prizadevanja in želim, da bi čas posebnih razmer postal priložnost za nov način 

verskega življenja v družinah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

Smo v postnem času, ko še 

najbolj premišljujemo, kdo je 

prava luč sveta, ki ji moramo 

slediti. Kristus je luč, ki nas 

osvobaja ter nas vodi po pravi 

poti. Ta pot je očiščena vseh 

grehov in zablod, njen konec pa 

je večno življenje.  

Verujemo, Gospod, da si ti Bog živih. 

Verujemo, da lahko mrtve  

popelješ v novo življenje.  

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemije-covid-19
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemije-covid-19
https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/2020/VODIC%20VELIKA%20NOC%202020.pdf
https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije
https://katoliska-cerkev.si/kako-prejemamo-duhovno-obhajilo
https://bit.ly/3dVf25t
http://www.zupnija-radenci.com/
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5. APRIL  Za žive in + župljane; Za + Jožico Gregor (p. n. dr. Rihtariča) 

Sv. Vincencij  Za + Brigito Bagari, obl.;  

 

PONEDELJEK   

6. APRIL  V zahvalo 

Sv. Viljem   

 
TOREK   

7. APRIL  Za zdravje 

Sv. Herman   

 

SREDA   

8. APRIL  Za + Slavico Fekonja, 8. dan 

Sv. Julija   

VELIKI ČETRTEK 
ČETRTEK   

9. APRIL  Za + Milana Kosi , obl. 

Sv. Hugo   

VELIKI PETEK 
PETEK   

10. APRIL   

Sv. Ezekijel   

VELIKA SOBOTA 
SOBOTA   

11. APRIL  Za + Puklavec Janka ob roj. dnevu 

Sv. Stanislav   

VELIKA NOČ – PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
 

  

12. APRIL  Za žive in + župljane 

  Za + Erika in Renate Mohar (družina Vajs) 

SVETE MAŠE 
Od  5. do 12. aprila 2020 


