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Ko je drugi dan velika množica,  
ki je bila prišla na praznik, 
slišala, da prihaja Jezus v Jeruzalem, so 
vzeli palmove veje, mu šli naproti in 
klicali: »Hozana, blagoslovljen,ki prihaja 
v Gospodovem imenu, 
kralj Izraelov!«  (Jn 12,12–13) 
 
NE SLAVIMO TRPLJENJA, AMPAK 
LJUBEZEN 

»Cvetna nedelja Gospodovega 
trpljenja« – tako najdemo zapisano v 
bogoslužnih knjigah Cerkve. S cvetno ali 
oljčno nedeljo stopamo v veliki teden, ki 
pomeni vrhunec cerkvenega leta. Slednji 
pa bo doživel vrh v svetem tridnevju, ko se 
bomo spominjali Kristusovega trpljenja in 
smrti. 

Nekateri v Cerkvi izredno poudarjajo 
trpljenje, drugi pa prav zato očitajo 
kristjanom, da smo vera trpljenja in smo 
pravzaprav neke vrste sadisti, ker toliko 

premišljujemo trpljenje Jezusa Kristusa. Seveda kristjani ne premišljujemo 
Kristusovega trpljenja kot takega, ampak za njim gledamo in občudujemo 
Kristusovo ljubezen. Kristus nas tako ljubi, da gre v trpljenje za nas. Kristjani ne 
poudarjamo trpljenja, ampak ljubezen. Njegova ljubezen se ne ustavi niti pred 
križem: »Ker je vzljubil svoje, jim je izkazal ljubezen do konca« (Jn 13,1). 
»Kristus nam razodeva, da je trpljenje sestavni del ljubezni. Kdor ljubi, prej ali 
slej trpi. Pa vendar nas prav ljubezen prepriča o smislu trpljenja in o tem, da ga 
moramo preoblikovati« (Pričevanje svetih ikon, 50). Kristusova ljubezen do 
ljudi je bila križana. Vsaka ljubezen, če je prava, bo morala po Kristusovi poti, 
morala bo stopiti na križ – ali pa ni pristna. Zavedati se moramo, da bo tudi 
naša ljubezen v nekem trenutku morala stopiti na križ. Pomislimo samo, 
kolikokrat je križana zakonska ljubezen! Kolikokrat materinska oziroma 
starševska! Kolikokrat duhovnikova dušnopastirska ljubezen! Pravzaprav 
ljubezen postane res prava šele, ko stopi na križ! 



Po Kristusovi daritvi na križu trpljenje in žrtev nista več sama sebi namen. 
Odrešenik je iz ljubezni trpel. Vemo pa, da je to, kar je privzeto v ljubezen, 
iztrgano smrti (prim. 1 Kor 13,8). »Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu 
podelil ime, ki je nad vsakim imenom« (Flp 2,9). Ker ljubezen ostane, ko vse 
drugo mine, je Kristusovo trpljenje odrešilno. Po: B. Rustja, 
 
VELIKONOČNO PRAZNOVANJE: Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v 
veliki teden, ki doseže svoj vrhunec na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus 
Kristus vstal od mrtvih. Letos za razliko od lanskega leta bomo praznovali v 
cerkvi, vendar malo prilagojeno razmeram v kakršnih smo. Prosim, da 
skušamo pazit drug na drugega in upoštevat priporočila, nošenje mas, 
razkuževanje rok in medosebna razdalja. 
 
OBISK BOLNIKOV NA DOMU: obisk bolnikov na domu bo v četrtek po 
veliki noči. 
 
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 9. 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 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. Razpored blagoslovov velikonočnih jedil: 
11.00 – blagoslov v župnijski cerkvi 
11.30 – sv. Mihael 
12.00 – blagoslov v župnijski cerkvi 
15.00 in 15.15 – Lemberg v cerkvi 
16.00 in 16.15 – 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. 



VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nas smrtjo, grehom in peklom. 
Vstajenjske procesije ne bo. Svete maše bodo ob 7. uri v župnijski cerkvi, 
ob 8. uri v Lembergu in ob 10.30 v župnijski cerkvi. Prosimo, da se skušate 
porazdelit po teh svetih mašah. 
 

CVETNA NEDELJA 
Ponedeljek 
29.3.2021 

sv. Bertold 
redovnik 

8.00 za † Andreja Lipavca 

Torek 
30.3.2021 

sv. Janez 
Klimak 

opat 

8.00 Lemberg: 
za † Ano Šket    

Sreda 
31.3.2021 

sv. Gvido 
opat 

  

Četrtek 
1.4.2021 

VELIKI 
ČETRTEK 

sv. Tomaž 
Tolentinski 
mučenec 

18.00 za † Ivana Novaka 

Petek 
2.4.2021 

VELIKI PETEK 
sv. Frančišek 

Paolski 
puščavnik 

18.00 obredi velikega petka v čast 
Gospodovemu trpljenju 

Sobota 
3.4.2021 

VELIKA 
SOBOTA 

sv. Rihard 
škof 

7.00 
 

18.00 

blagoslov ognja 
 
za † Frančeka Štunfa (obl)  

Nedelja 
4.4.2021 

VELIKA NOČ 
PRAZNIK 

GOSODVEGA 
VSTAJENJA 
sv. Izidor 
Seviljski 

škof 

7.00 
 
 

8.00 
 
 

10.30 

Sladka Gora: 
za † Franca in Marijo Rupnik 
 
Lemberg: 
za † Martina Furmana 
 
Sladka Gora: 
za † Štefana in Marijo Potisk 

 
VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS 
Na velikonočni ponedeljek bo sveta maša ob 9.00 v župnijski cerkvi. 
 
VEROUK 
Že od sredine oktobra je verouk na daljavo, zato spodbujam in vabim 
starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih 
najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK).  



Za veroučence od 1. do 6. razreda bo poslala gospa Andreja. Povabljeni 
tudi k sveti maši.  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tednu po veliki noči, skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Nove vasi in 
Pijovc. 
 

VELIKA NOČ 

Ponedeljek 
5.4.2021 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 
sv. Vincencij 

Ferrer 
duhovnik 

9.00 za † Barbaro Skale  

Torek 
6.4.2021 

sv. Irenej iz 
Srema 

škof 

8.00 Lemberg: 
za † Jožefa Jagodiča    

Sreda 
7.4.2021 

sv. Janez 
Krstnik de la 

Salle 
duhovnik 

  

Četrtek 
8.4.2021 

sv. Dionizij 
škof 

18.00 za † Mirana Jecl 

Petek 
9.4.2021 

sv. Maksim 
Aleksandrijski 

škof 

8.00 za † Adolfa Podkrižnika 
 

Sobota 
10.4.2021 

sv. Domen 
škof 

8.00 za † Jakoba, Vero in Gorazda 
Močnika 

Nedelja 
11.4.2021 

2. 
VELIKONOČNA 

– BELA 
NEDELJA 

sv. Stanislav 
škof 

8.00 
 
 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Franca Smodeja, družine 
Orač, Sodin, Jager in Smodej 
 
Sladka Gora: 
za † starše Vehovar, brata 
Cenca, Franca Cenc, starše Cenc 
za † Stanka Kampleta 
duše v vicah 

 
Naslov: www.sladkagora.com: 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/

