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Cvetna nedelja Gospodovega trpljenja

Dobri Jezus, uči nas moliti
in v vseh preizkušnjah

po tvojem zgledu
sprejemati očetovo voljo!

Pomagaj vsem,
ki iščejo rešitev iz svojih stisk.
Ozdravljaj jih po svoji milosti.

Pomagaj nam,
da se bomo trudili za spoštovanje

vsakega človeka, zlasti odrinjenega.
Uči nas hoditi za teboj

in pomagati vsem trpečim,
ne glede na njihov status.

Ponižno te prosimo: pomagaj nam,
da v nas ne bo dvoličnosti.

Stopaj po naših dejanjih
tudi v življenja tistih, ki te še ne poznajo.

Pripeljala sta
oslico in žrebe; in položili

so nanju svoja oblačila
in Jezus je sedel nanje.

Zelo veliko ljudi je na pot
razgrnilo svoje plašče;

drugi pa so z dreves sekali
vejice in jih stlali po poti.

Množice pa,
ki so šle pred njim

in za njim, so vzklikale:
»Hozana Davidovemu sinu!

Blagoslovljen,
ki prihaja v

Gospodovem imenu!
Hozana na višavah!«

(Mt 21,7-9)



Zakrament pomiritve, 
upanja, miru in veselja 
v duši

Verjetno ste že vsi ugotovili, da je 
to sveta spoved. Kdor se je letos ude-
ležil vsaj kakega postnega predavanja, 
na katerih so največ bili pričevalci, je 
spoznal, kako danes mlajši ljudje brez 
zadrege povedo vse o sebi. Tudi svojih 
stranpoti in zablod, grehov in napak 
se ne sramujejo povedati. Poslušalci 
pa se z njimi poistovetimo, saj vidimo, 

da smo si vsi zelo podobni in vsi pada-
mo v enake napake, ki pa nas težijo, 
vse dokler jih ne prinesemo pred Kri-
stusa, ki pa je ravno zaradi grešnikov, 
kar smo vsi, prišel na zemljo. Ko jih 
v sveti spovedi priznamo in se jih po-
kesamo, jih on zbriše, še več, pozabi, 
srce pa napolni z mirom, veseljem in 
pogumom, čeprav vemo, da bomo v 
življenju še padali, z Božjo pomočjo pa 
bomo vendarle postajali vedno boljši.

Velikonočna spoved je za kristjana 
vedno eno izmed temeljnih dejanj. 
Vzemimo si čas zanjo. Najprej za do-

Cvetna nedelja predstavi Jezusa v procesiji; enkrat, ko prihaja v Jeruzalem, in 
enkrat, ko ga procesija vodi ven iz mesta. Ob prihodu ga blagrujejo, ob izhodu 
ga zaničujejo. V prvi procesiji ljudje polagajo pred njega oblačila, ob drugi mu 
oblačila odvzamejo.

V mestu je Jezus deležen dvojne obsodbe: najprej ga obsodijo verske oblasti, 
potem še politične. To je dvojna oblika odgovorov, ki jih svet daje Bogu. V tej 
množici smo mi: so trenutki, ko Gospoda sprejemamo z vso prijaznostjo in 
navdušenjem, drugič ga nasilno vržemo iz našega življenja.



bro pripravo nanjo pa tudi za dovolj 
časa za pogovor s spovednikom. Nero-
dno je, če čaka na spoved dolga vrsta, 
ti pa želiš razčistiti temeljito kako te-
žavo. Poišči za to duhovnika ob drugi 
priložnosti. Od današnje tihe nedelje 
bo vsak dan spovedovanje. Ta teden v 
glavnem za naše šolarje, v soboto pa 
pride tudi spovednik od drugod in bo 
med nami v soboto zvečer in celo cve-
tno nedeljo. Veliki teden bova duhov-
nika na razpolago za sveto spoved cele 
dneve, zlasti zjutraj in zvečer, lahko pa 
pokličete duhovnika kadar koli in se 
dogovorite za spoved.

Pred cvetno nedeljo je tudi prvi pe-
tek, ko bomo redno obiskovali bolnike, 
vse ostale, ki jih redno ne obiskujemo, 
pa prijavite in jih bomo po dogovoru z 
veseljem obiskali.

Prvo sveto spoved bodo opravili 
tudi naši prvoobhajanci. Lepo se na-
njo pripravljamo in jo bomo imeli v 
tem tednu namesto verouka. V Kom-
poljah bo zato za ostale šolarje spoved 
v torek velikega tedna, 11. aprila, od 
šestih dalje.

Na Ilovi Gori bo sveta spoved ta če-
trtek, 6. aprila, od šestih dalje, najprej 
za prvoobhajance, nato pa za ostale 
šolarje.

Na cvetno soboto, 8. 4. zvečer, vabi-
mo mladino k skupni pripravi na spo-
ved. Zaradi maše v Kompoljah bo šele 
ob pol devetih, a splača se potruditi, 
saj bomo potem na voljo trije spove-
dniki. 

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

DEKANIJSKA KONFERENCA bo v me-
secu aprilu v naši župniji, in sicer v 
sredo, 5. aprila. Ta dan se zberemo vsi 
duhovniki iz dekanije, imamo somaše-
vanje ob 9.00, nato pa nadaljujemo s 
konferenco. Lepo je, če se morete sve-
te maše udeležiti v čim večjem številu 
tudi verniki in skupaj z nami moliti za 
razsvetljenje, ki smo ga duhovniki še 
posebno potrebni, da bi bili dobri pa-
stirji Božjemu ljudstvu. 

Cvetna nedelja Gospodovega trplje-
nja se pričenja zelo lepo. Ljudstvo pri-
pravi Učeniku slovesen sprejem in ga 
radostno spremlja v Jeruzalem. Niti 
ne zaveda se, da ga dejansko spremlja-
jo na njegovi poti v trpljenje in smrt. 
Mogoče to ljudstvo obsojamo, kako 
se  je moglo tako naglo obrniti proti 
Kristusu in na veliki petek zahtevati 
njegovo smrt. Vsak pa lahko spozna v 
tem ljudstvu sebe. V dnevih navduše-
nja, ob raznih praznovanjih smo po-
nosni in veseli svoje vere, pa pridejo 
dnevi preizkušenj, suhote, razočaranj, 
napačnih ‒ sovražnih obvestil in za-
pustimo Kristusa, Cerkev, vse kriti-
ziramo, obsojamo, smo krivični in se 
predajamo najrazličnejšim grehom 
in napakam. Kristus pa ostaja vedno 
isti. Poln ljubezni, usmiljenja, razume-
vanja, saj je prišel reševat izgubljeno 
ovco. Njegovo srce je polno dobrote, 
njegovo vstajenje je namenjeno vsem 
ljudem. Seveda pa ga nikomur ne vsi-
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Pon. 3. 4.
Rihard

S. A.
S. A.

9.00
19.00

Grekčevi, Z. v. 29
Milan Krašna, 8. dan

Tor. 4. 4.
Izidor S.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Anton Vodičar, 30. dan
V zahvalo za zdravje T
Za uspeh operacije

Sre. 5. 4.
Vincencij

KONFEREN.

Vid. 9.00 Marija Hočevar, M. v.
Marija Petrič, Hoč.
Za duše v vicah

Čet. 6. 4.
Irenej

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Marija Strah, V. 61A
Marija Pajk, obl.

Pet. 7. 4.
PRVI PETEK

Vid. 19.00 Branko Samide, obl. K.
Milan Padar, obl.

Sob. 8. 4.
Maksim

Vid.
Kom

8.00
19.30

Alojz in Marija Klinc, obl., C.
Stane in Frančiška Klinc, obl., K. 53

Ned. 9. 4.
CVETNA
Valtruda

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.00
   8.30
 10.30
 19.00

Za farane
Gačnikovi-Kovačevi
Za starše in sorodnike
Zofija in vsi Lohkarjevi, Predst.

ljuje. Odrešeni smo bili zastonj, zveličati pa nas niti 
Bog ne more brez našega sodelovanja, sicer bi prezrl 
našo svobodno voljo.

Ko bomo na cvetno nedeljo v duhu pozdravljali 
Kralja, ga predvsem prosimo za dar stanovitnosti in 
hvaležnosti, za dar zaupanja in ponižnosti, saj kdor 
gre z Jezusom v trpljenje in smrt, bo z njim deležen 
tudi vstajenja. Blagoslov butar, oljk in zelenja bo pred 
mašama v Ponikvah in na Vidmu pred pol enajsto 
mašo.

Radijski misijon bo tudi letos na radiu OGNJIŠČE v 
tem tednu in vam ga toplo priporočamo. Združimo 
se z veliko družino vernih Slovencev, ki poslušajo od-
daje na radiu Ognjišče, še posebno v tem tednu mi-
sijona.

Obisk Baragovih dni v Ameriki, za katerega ste 
se mnogi zanimali in vzeli informativni program, 
je ostal nespremenjen. Kdor resno misli nanj, naj se 
prijavi na naslov, ki je zgoraj na programu. Ta pro-
gram lahko še dobite v župnišču, ali na internetu: 
http://www.sveta-dezela.si. 

Priprava na krste, ki 
bodo na belo nedeljo, 
22. aprila, bo v sredo, 
12. aprila, ob 20.00.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti Cirila Bam-
biča so dali domači še za 
3 maše, za 1 mašo pa so 
dali Ahlinovi.

✝

Ob smrti MILANA 
KRAŠNE je dala dar za 
cerkev  in za 2 maši žena. 
Hčerka Mojca je dala dar 
za cerkev in za 1 mašo, 
prav tako tudi Albina 
Padar. Sestra Megi je 
dala dar za cerkev in za 
2 maši. Sin Dušan je dal 
za 3 maše, sin Lado pa za 
2 maši.


