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Praznovanje
cvetne nedelje doma

Pri nas se naseli upanje
Cvetna nedelja ima v teku
leta za številne ljudi globok
pomen. Letos se ne more
mo zbrati pri cerkvi ali pri
križu ob poti.
Zato cvetno nedeljo praz
nujemo v svojih stanova
njih in hišah. Razmišljali
bomo o Jezusovem vstopu
v Jeruzalem in blagoslovili
bomo veje, prajteljne, pra
sence … Vsak kristjan in
vsaka kristjanka lahko bla
goslavlja. Blagoslovljene
veje nas bodo spremljale v
tem težkem času.

Sporočilo
cvetne nedelje
S cvetno nedeljo začenjamo veliki teden,
ki doseže vrh na veliki petek, veliko soboto in velikonočno nedeljo. Ta dan ima
dva obraza: veselje nad Jezusovim vstopom v Jeruzalem in žalost zaradi njegovega trpljenja in smrti na križu.
Cvetna nedelja že od nekdaj nagovarja
ljudi. Že od 4. stoletja na ta dan potekajo procesije. Ljudje so se zbrali na enem
mestu in se z vejicami v rokah podali v
cerkev. Pri tem je bilo in je pomembno:
ljudje ne slavijo močnega in mogočnega
vladarja. Vzkliki »hozana« (kar v prevodu pomeni »reši nas«) so namenjeni človeku, ki se posveča ubogim in oznanja
Božjo ljubezen. V njegovem kraljestvu so
na prvem mestu majhni, nepomembni in
izločeni. Ko danes slavimo Jezusa, izražamo svoje upanje: ljubezen je močnejša od sovraštva in obzirnost je boljša od
samopotrjevanja. Ta pot vodi tudi do napetosti in sporov. Sile moči in oblasti se

zdijo premočne. Tako pridemo do drugega vidika cvetne nedelje. Na cvetno nedeljo se spominjamo tudi, da bodo ti dnevi zadnji Jezusovi dnevi. Jezus bo izdan,
zatajen, obsojen in na koncu križan. To
Jezusovo trpljenje določa nadaljnja praz
novanja v tem tednu. Toda na koncu je
velika noč.

Zelenje in vejice
Ko je Jezus prišel v Jeruzalem, so ga
ljudje slavili s palmovimi vejami. V spomin na to zvežemo mačice in pušpanove veje v šopke, prajteljne ali prasence.
Ponekod jih okrasijo z rdečim jajcem in
rdečim jabolkom kot simboloma za plod
nost in novo življenje. Priljubljene so tudi
preste. Jasno pokažejo, da krog rojstva,
življenja in smrti vodi v večno življen
je pri Bogu. Na koncu ne smejo manjkati niti pisani trakovi. So znak prebujajoče
se pomladi: rumena in oranžna simbolizirata toplo sonce, rdeča ljubezen do Boga,
vijolična pa je barva posta.
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Evangelij
Matej 21,1-11

K

o so se približali Jeruzalemu in
prišli do Betfage
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 poslal.«
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 sedel 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: »Hozana Davidovemu sinu! Blagoslov
ljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na
višavah!« Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mes
to razburkalo in govorilo: »Kdo je to?« Množice
pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v
Galileji.«

In množice so
vzklikale:

»Blagoslovljen,
ki prihaja v
Gospodovem
imenu! Hozana
na višavah!«

Obhajanje
cvetne
nedelje

Pred blagoslovom

Zberite se okrog mize. Če praznujete sami, poiščite prostor, kjer se
počutite udobno. Na sredino mize postavite svečo, Sveto pismo (če
je na voljo) in vazo. Razdelite mačice in vejice ter razporedite pisane trakove. Lahko si pripravite tudi kakšno pesem.
Otroci vzamejo v roke palmove veje. Če je na voljo,
dajte v posodo blagoslovljeno vodo.
Praznovanje vodi družinski član. (V = voditelj).

Začetek

Družinski član prižge svečo.
V: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.
V: Pretekli tedni so bili zelo težki. Na eni strani so negotovost, strah
in žalost. Po drugi strani pa smo doživeli solidarnost in se veselili prebujanja narave. Za praznovanje cvetne nedelje je značilna podobna napetost: Ko Jezus vstopi v mesto Jeruzalem, ga ljudje slavijo. Nekaj dni kasneje se njegovo življenje konča na križu.
Bog nas spremlja skozi svetle in temne ure našega življenja. Skupaj
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smo tam z njim in spremljamo Jezusa v Jeruzalem. Jezus prihaja k nam, je v naši sredi. Kličemo mu:
V: Jezus Kristus, ti si naš kralj. Gospod, usmili se.
Vsi: Gospod, usmili se.
V: Jezus Kristus, ti nam prinašaš kraljestvo miru in ljubezni.
Kristus, usmili se.
Vsi: Kristus, usmili se.
V: Jezus Kristus, ti nas rešuješ iz naših stisk. Gospod, usmili se.
Vsi: Gospod, usmili se.

ne ter ljudi, ki jih nosimo v srcu.
Vsi: Amen.

Blagoslov zelenja

Misli

Vsak vzame v roke svoje palmove veje, zelenje, prajteljne ali
prasence. Po blagoslovu veje in zelenje postavite v vazo.
V: Zelenje je simbol življenja. Skupaj prosimo Boga, da blagoslovi te veje: - Kratek molk – Dobri Bog, z vejami v rokah so ljudje
slavili Jezusa: Hozana, reši nas. Te veje so za nas znak, da Jezus
prihaja tudi k nam in nam prinaša pomoč. Zato te prosimo: Blagoslovi te veje (voditelj naredi križ čez veje in jih, če je na voljo,
pokropi z blagoslovljeno vodo). Varuj nas vse, osamljene in bol-
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Pesem

Sedaj lahko zapojemo primerno pesem, na primer »Kristus
končno zmagal bo« (GLORIA 290)

Evangelij

Nekdo prebere evangelij (glej stolpec levo).
V: Evangelij nas vabi k razmišljanju. Pri tem nam lahko
pomagajo naslednja vprašanja:
• Kdaj lahko v svojem življenju čutim, da Jezus prihaja in je ob
meni?
• S kakšnimi občutki sem se soočal v preteklih tednih?
• Kakšna znamenja upanja sem opazil v tem času?
V: Med seboj si delimo svoje izkušnje. Pri tem je vsaka misel
pomembna in dragocena.
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duhovna misel

Kriza naj nas še bolj poveže
z Bogom in med seboj

S

pomin na cvetne nedelje, kakor smo jih
doživljali desetletja, kaže množico ljudi,
zbranih pri blagoslovu cvetja. Komaj kdaj
jih je bilo toliko na enem kraju. Župniki smo se
prerivali skozi strnjene vrste nasmejanih obrazov. Nikogar naj ne bi spregledali in vsaj kapljica blagoslovljene vode naj bi dosegla sleherni
cvet. Množica, ki se je prelila v sproščen sprevod, je na cvetno nedeljo zlahka napolnila cerkev. Nekateri so po blagoslovu cvetja že odšli
na svoje domove, češ, blagoslov smo prejeli, kaj
bi še več. Prav drugi, drugačni del cvetne nedelje, pa je še kako bistven. Množica je ista, vrisk
se je spremenil v besno vpitje, Jezus pa ostane
zvest Očetu, sebi in človeku.

Prošnje

Po vsaki prošnji lahko privežete trak na veje kot znamenje Božje ljubezni in
pomoči.
V: Mnoge ljudi je strah koronavirusa. Podari jim pogum in zaupanje.
Vsi: Bog ljubezni, pomagaj nam.
V: V bolnišnicah, na področju nege in v trgovinah z živili ljudje pogosto delajo
do izčrpanosti. Spremljaj jih s svojim varstvom.
Vsi: Bog ljubezni, pomagaj nam.
V: Zdaj je v družinah več napetosti in prepirov. Okrepi medsebojno povezanost.
Vsi: Bog ljubezni, pomagaj nam.
V: Veliko ljudi po vsem svetu je umrlo zaradi koronavirusa. Vzemi jih k sebi in
potolaži njihove sorodnike.
Vsi: Bog ljubezni, pomagaj nam.

Očenaš

V: Te prošnje in vse, kar nas zaposluje, smemo zaupati Bogu. Molimo,
kakor nas je naučil sam Jezus:

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime.
Pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast
in slava vekomaj. Amen.

Prošnja za varstvo in blagoslov

V: Dobri Bog, varuj nas, pomagaj nam v stiskah in boleznih in spremljaj nas v
teh dneh do velike noči. Tako nas blagoslavlja dobri in usmiljeni Bog: Oče in
Sin in Sveti Duh. Vsi: Amen.
V: Ostanimo v njegovem miru! Vsi: Amen.
Z blagoslovljenimi vejicami se zdaj lahko podate po stanovanju ali okoli hiše.

Letos je vse drugače. Tako drugače, da si tega
do pred kratkim nismo mogli predstavljati. Da
bi se kolikor mogoče ubranili grozečega, zelo
nalezljivega koronavirusa, se ne smemo družiti in ne zbirati, tudi ne pri cerkvenih obredih.
Družinska skupnost je pozvana, da se zbere k
molitvi in prosi za blagoslov. Našli se bodo tudi
tisti, ki bodo rekli: »Kje je Bog v času, ko smo
tako ogroženi? In zakaj to dopušča?«

C

vetna nedelja nam odgovarja tudi na to
vprašanje. Jezusa, ki ga vriskajoča množica spremlja na poti v Jeruzalem, bomo
v drugem delu liturgije videli izdanega, po krivici obsojenega, bičanega, s trnjem kronanega, grozno trpečega, zapuščenega in naposled
križanega. Eno in drugo ni le spomin na dva tisoč let staro zgodbo, temveč so še kako točno
podobe človeškega življenja. Vrisk prešernega veselja in postaje križevega pota so si dostikrat zelo blizu. Tu in tam je Bog z nami. Privošči nam vrisk in radost življenja, ostane pa tudi
ob naši strani, ko padamo pod križi, ki nam jih v
mnogih in raznolikih podobah nalaga življenjska pot. Božja bližina do nas v podobi Jezusa
Kristusa je brezpogojna in nepreklicna. V tegobah sedanjega časa naj bi se tega še posebej zavedali.
Cvetna nedelja ob vstopu v veliki teden naj nas
spominja in spodbuja, da v vseh življenjskih
okoliščinah čim bolj zavestno in živo ostanemo
povezani z Njim, posledično pa ob vsej potrebni distanci v medsebojni pomoči, tolažbi in solidarnosti blizu drug drugemu.
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