
 

Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Gobavca, in 
je sedèl pri mizi, je prišla žena z alabastrno 
posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne 
narde. Strla je posodico in ga izlila na njegovo 
glavo. Nekateri pa so bili nejevoljni in so 
govorili med seboj: »Čemú ta potrata olja?« 
Jezus pa jim je rekel: »Pustite jo!  
Kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila. 
Vnaprej mi je pomazilila telo za pogreb. 
Resnično, povem vam: Kjer koli po svetu bo 
oznanjen evangelij, bodo pripovedovali tudi to, 
kar je ona storila, njej v spomin.« (Mr 14,3–
4.6.8–9) 
 
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!« 
 
VELIKONOČNO VOŠČILO 
Velika noč! Tukaj je, pred teboj, v tebi. Da, tudi v tebi. Kristus, ki je vstal iz 
temine groba, je vstal tudi iz tvoje temine iz tega, kar ti onemogoča biti človek, 
biti kristjan. Bodi vesel, raduj se, kajti Bogu ni bilo vseeno zate. Prišel je, te 
našel in odrešil. Odrešil? Mene? Česa pa? Morda niti ne veš, toda spoznal boš 
ob svojem času. Samo ne pozabi, velika noč je tudi v tebi. 
Blagoslovljeno veliko noč!                                                        Vaši duhovniki  
 
KRIŽEV POT K SV. BENEDIKTU 
Danes ob 14.30 uri, vabljeni na Križev pot iz Mestinja k sv. Benediktu. 
 
FILM MARIJINA ZEMLJA V KINU V ŠMARJU 
Lepo povabljeni ogled filma Marijina zemlja, danes, v Kinu Šmarje ob 17. uri 
in v ponedeljek 26. marca ob 20. uri (cena vstopnice je 4€). Toplo 
priporočamo. Močan duhovni impulz pred prazniki. 
 
OBISK BOLNIKOV NA DOMU V TEM TEDNU: V torek bo obisk 
bolnikov na domu pred velikonočnimi prazniki, namesto za prvi četrtek. 
 
VELIKONOČNO PRAZNOVANJE 
Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v praznovanje osrednje skrivnosti naše 
vere.  Res lepo vabljeni v našo župnijsko cerkev k bogoslužju, obisku božjega 
groba, ter skupni in osebni molitvi. Vzemite si čas za Boga, ker ta čas ni nikoli 
izgubljeni. Pridite, lepo povabljeni k skupnemu praznovanju! 
 
SVETA SPOVED 
V velikem tednu, ki je pred nami vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost 
za sv. spoved bo pred sv. mašo. Res lepo povabljeni k sv. spovedi. 
 
ČIŠČENJE CERKVE: V torek ob 10. uri lepo naprošeni in vabljeni, da 
očistimo in pripravimo župnijsko cerkev za velikonočne praznike. Lepo 
naprošeni! 
 
VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZANJE VEČERJE: Spomin zadnje 
večerje, ko je Jezus postavil zakrament sv. evharistije in zakrament sv. 
mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 18. uri. Po maši bomo 
prenesli Jezusa v Najsvetejšem zakramentu k stranskemu oltarju, kot spomin 
na to, da je Jezus noč iz velikega četrtka na veliki petek preživel v ječi. 
Povabljeni k molitvi. 
VELIKI PETEK – SPOMIN JEZUSOVEGA TRPLENJA 



Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in 
zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega 
trpljenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti Križevega pota v župnijsko cerkev. 
Ob 18. uri vabljeni k obredom velikega petka, ki ima poudarek na češčenju 
križa. Ta dan ni svete maše. Po bogoslužju, bomo Najsvetejše preneslo v božji 
grob, kjer bo molitev. 
 
VELIKA SOBOTA 
Ob 7. uri bo blagoslov ognja. V času blagoslova v župnijski cerkvi vabljeni k 
božjemu grobu, da počastimo Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Razpored 
blagoslovov velikonočnih jedil: 
11.00 – blagoslov v župnijski cerkvi 
12.00 – sv. Mihael 
13.00 – blagoslov v župnijski cerkvi 
15.00 – Lemberg v cerkvi 
16.00 – sv. Benedikt v cerkvi 
17.30 – blagoslov v župnijski cerkvi 
Zvečer ob 18. uri vabljeni k vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo 
skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči. 
 
MOLITEV PRED BOŽJIM GROBOM: Lepo vabljeni tudi k molitvi Jezusa 
v božjem grobu. Najsvetejše bo izpostavljeno v soboto od 11. do 12.30 ure in 
popoldan od  17. ure do začetka vigilije. 
 
VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nas smrtjo, grehom in peklom. Zjutraj ob 
7. uri bo vstajenjska procesija po običajni poti, nato slovesna sveta maša. 
Druga sveta maša bo ob 10.30 uri v župnijski cerkvi. 
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS 
Na velikonočni ponedeljek bo sveta maša ob 8.30 v župnijski cerkvi. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tednu po veliki noči, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Sladke Gore in 
Pečice. 
 

CVETNA NEDELJA 
Ponedeljek 
26.3.2018 

sv. Evgenija 
mučenka 

8.00 za † Marijo Hribernik        

Torek 
27.3.2018 

sv. Peregrin 
redovnik 

8.00 Lemberg: 
za † Brankota Sever        

Sreda 
28.3.2018 

sv. Proterij 
škof 

  



Četrtek 
29.3.2018 

VELIKI 
ČETRTEK 
sv. Bertold 

18.00 za † Markota Kovačič 

Petek 
30.3.2018 

VELIKI PETEK 
sv. Janez 
Klimak 
zap.post 

15.00 
 

18.00 

Križev pot 
 
obredi velikega petka    

Sobota 
31.3.2018 

VELIKA 
SOBOTA 
sv. Gvido 

opat 

7.00 
 
 

18.00 

blagoslov ognja 
blagoslov velikonočnih jedil 
in molitev pri božjem grobu 
za † Marijo Mužina (obl)  

Nedelja 
1.4.2018 

VELIKA NOČ 
sv. Tomaž 

Tolentinski 
misijonar 

7.00 
 

 
 

10.30 

Sladka Gora: 
vstajenjska procesija 
za † Štefko in Jožeta Dobnik 
(obl)  
za † Malčko Lovrenčak 

 
 

VELIKA NOČ 

Ponedeljek 
2.4.2018 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

sv. Frančišek 
Paolski, 
 redovnik 

8.30 za †  Hermino in Ivana 
Žnidar      

Torek 
3.4.2018 

sv. Rihard 
škof 

8.00 Lemberg: 
za † Cirila Jakob         

Sreda 
4.4.2018 

sv. Izidor Sevilski 
škof 

  

Četrtek 
5.4.2018 

sv. Vincencij 
Ferrer, 

 duh. 

17.00 za † Alberta Kampuš (obl)  

Petek 
6.4.2018 

sv. Irenej iz 
Srema, škof 

8.00 za † Jakoba, Gorazda in 
Vero Majcen    

Sobota 
7.4.2018 

sv. Herman Jožef 
premonstraten 

8.00 za † Mirana Jecl in 
sorodnike 

Nedelja 
8.4.2018 

2. 
VELIKONOČNA 

– BELA 
NEDELJA 
sv. Dionizij 

škof 

8.30 
 
 
10.30 

Lemberg:  
za † Edvarda in Milana 
Krumpak, starše  
Sladka Gora: 
za † Ano in Rudolfa Žumer, 
Alojzijo Jančič, sorodnike 
Lubej, Mirkota Močnik 

Naslov: www.sladkagora.com; izdala Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

