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Blagoslov zelenja na cvetno nedeljo  

Pesem
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo. 
Nato lahko zapojemo primerno pesem ali 
prisluhnemo duhovni glasbi, na primer:
- Kristus končno zmagal bo (Gloria 290)
- Slavi Boga (Gloria 134)
- Živo verjem, Jezus, v te; 1. in 2. kitica 
(Gloria 557/SG 460)
- Vstopni spev: https://www.youtube.
com/watch?v=RfoL7hLL3zo

Križ in uvod
V V imenu Očeta in Sina in Svetega  
                 Duha.
Vsi  Amen.

Voditelj, voditeljica (V) ali kdo drug pre-
bere uvodne besede.

V preteklih tednih smo se pripravljali na 
velikonočne praznike.
Danes smo se zbrali, da bi vstopili v veli-
ki teden.
Spominjamo se Kristusovega slovesnega 
prihoda v Jeruzalem.
Bil je povezan z veseljem in velikimi pri-
čakovanji.
V naslednjih dneh pa je prišlo do 
preobrata.
Jezusa so zavrgli in kruto usmrtili.
Jezus torej na cvetno nedeljo gleda v ne-
gotovo prihodnost.

Spomin na Jezusov slovesni prihod v Jeruzalem
Tukaj najdete vzorec, kako 
lahko v hišni skupnosti ob-
hajate cvetno nedeljo in 
blagoslovite zelenje. Pri-
pravite najprej prostor, 
kjer se boste zbrali. Posta-
vite na mizo svečo. Ob njej 
naj bi bilo Sveto pismo. 
Pripravite tudi zelenje in 
če se vam zdi primerno,  
poleg tega še pet zelenih  
vejic, ki jih položite ob 
praz no vazo (potrebujete  
jih pri prošnjah). Pesmi 
najdete v pesmaricah 
Gloria, Slavimo Gospoda 
(SG) ali na spletu. 
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Tudi mi pogosto ne vemo, kaj nas vse še 
čaka.
Kljub temu bomo v enem tednu obhaja-
li veliko noč.
To je veliki praznik upanja, da je Bog z 
nami, 
tudi v temnih trenutkih našega življenja.
V tej veri nam je Jezus zgled.
Prosimo ga torej na začetku tega slavja, da 
se nas usmili.

Klici z »Gospod, usmili se«
Kdo izmed navzočih prebere klice. »Go-
spod, usmili se« lahko zapojemo (napev: 
Gloria 434/SG 697).

Gospod Jezus Kristus, prihajaš k nam, da 
bi nam prinesel resnični mir in rešitev. – 
Gospod, usmili se. 
Vsi Gospod, usmili se.

Nisi prišel, da bi nam vladal, ampak da bi 
stregel in dal svoje življenje za nas. – 
Kristus, usmili se. 
Vsi Kristus, usmili se.

Kličeš nas, da hodimo za teboj in tako naj-
demo smisel življenja. – Gospod, usmi-
li se. 
Vsi Gospod, usmili se.

V Usmili se nas, Kristus Gospod, 
ki te danes pozdravljamo z zelenjem in 
molitvijo.
Utrdi nas v veri in neomajnem upanju.
Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu 
Gospodovem,zdaj in vekomaj.
Vsi  Amen.

Evangelij (Mr 11,1-10) 
Kdo prebere evangelij (glej stran 10). 
Nato lahko zapojemo pesem ali prisluh-
nemo duhovni glasbi (glej zgoraj). 

Blagoslov zelenja
V  V evangeliju smo slišali o Jezuso-
vem vhodu v Jeruzalem.
Ljudstvo ga je pozdravilo z vejami in 
vzklikalo.
V spomin na te dogodke bomo sedaj bla-
goslovili zelenje
in Boga prosili, da nas v teh dneh varuje 
vsega hudega.

Blagoslov zmoli voditelj oz. voditeljica. 
Medtem držimo v roki zelenje.

V  Vsemogočni, večni Bog, 
blagoslovi to zelenje.

Na tem mestu naredimo nad zelenjem 
križ.
znamenje življenja in zmage.
Veseli bomo spremljali Kristusa kralja.
Varuj in brani nas vse dni našega življe-
nja.
Daj nam živeti na tem kraju v miru in slo-
gi.
Utrdi nas v veri, upanju in ljubezni,
da bo naše življenje polno dobrih del.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi Amen.

Zelenje lahko pokropimo z blagoslovlje-
no vodo. Lahko z blagoslovljeno vodo 
in zelenjem gremo po domu in ga bla-
goslovimo. Lahko tudi zapojemo pe-
sem, na primer »V Gospodu je moja 
moč« (Gloria 890) ali zaigramo duhov-
no glasbo: https://www.youtube.com/
watch?v=4zxQMYAQ9jE.

Prošnje in Gospodova molitev
Če želite, lahko po vsaki prošnji postavite 
eno vejico, ki ste jo pripravili, v vazo. 
Le-ta naj ostane v naslednjih dneh na mizi 
in nas spominja na to slavje. 

V Hozana – tako je ljudstvo po-
zdravilo Jezusa.
Ta vzklik je hkrati tudi prošnja.
Pomeni namreč prevedeno: 
»Prosimo te, Gospod, daj vendar rešitev!«
To je značilno za naše življenje: 
Včasih črpamo iz polnega, potem pa spet 
potrebujemo pomoč.
»Hozana« je torej prošnja in zahvala.
Zato se sedaj priporočimo Jezusu Kristu-
su, našemu Odrešeniku, z besedami:
Prosimo te, Gospod, daj vendar rešitev!

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar 
rešitev!

V Jeruzalem nisi prišel kot vladar.
Sedel si krotak in ponižen na oslu, da bi 
svojemu ljudstvu oznanil mir.
Pomagaj nam, ohraniti mir v družinah, v 
naši družbi in med vsemi narodi.

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar 
rešitev!

Ljudstvo je tvoj prihod hrepeneče priča-
kovalo.
Pomagaj vsem, ki so osamljeni, ki pogre-
šajo skupnost s svojimi dragimi.

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar 
rešitev!

Tvoje kraljestvo ni od tega sveta, tvoj pri-

hod lahko tudi prekriža naše načrte.
Pomagaj tistim, ki obupavajo, ki jih muči-
jo skrbi in strahovi.

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar 
rešitev!

Tvoja pot v Jeruzalem se je končala na 
križu.
Pomagaj bolnikom, ki v teh dneh umirajo
in žalujočim, da ne bodo ostali brez to-
lažbe.

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar 
rešitev!

Ko si dosegel Jeruzalem, si najprej šel v 
svetišče.
Obudi v nas hrepenenje po skupnosti s te-
boj.

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar 
rešitev!

Sedaj lahko nadaljujemo s prošnjami 
posameznikov. Nato zmolimo Gospodo-
vo molitev.

Vsi 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.

Sklep
V Prosimo na koncu tega slavja za 
Božji blagoslov. Kratek molk

Dobri Bog, blagoslovi nas, 
ki se bomo v teh dneh spominjali trpljenja 
in vstajenja tvojega Sina.
Naj po njegovem zgledu vztrajamo v 
dobrem, 
da bomo dosegli cilj našega življenja,
večno srečo pri tebi.
Vsi Amen.

V Blagoslov vsemogočnega Boga
Očeta in Sina in Svetega Duha
Na tem mestu se vsi pokrižamo.
naj pride na nas in na nas vedno ostane.
Vsi Amen.

Na koncu lahko zapojemo primerno 
pesem. 

Spomin na Jezusov slovesni prihod v Jeruzalem
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Ko stojimo na visoki gori, uživamo svojo 
lastno zmago nad zahtevnim vzponom, 
se naš pogled odstira v daljave in naše 

srce se dviga kvišku, ker se čutimo Bogu bližje 
kakor v vsakodnevnih preizkušnjah nižine.

Iz dna duše se vije hvaležen glas in slavospev 
Stvarniku. A blizu vrha ali vrhov zevajo pone-
kod tudi nevarni prepadi, ki so že marsikomu 
postali nedostopni grobovi.

Ta prispodoba se mi vsiljuje ob dogodkih, ki 
jih obhajamo na cvetno nedeljo.

Pri vseh treh evangelistih beremo poročilo o 
dramatiki, ki je omrežila Jezusove zadnje dni.

Navdušenje ob vstopu Jezusa v Jeruzalem 
in nato sovraštvo ter njegov izgon iz mesta na 
goro Kalvarijo, so zgovorna resničnost, ki se 
ponavlja v vsej človeški zgodovini. Navdušenje 
in zatrjevanje prijateljske zvestobe na eni stra-
ni, v resnici pa izdajstvo, zatajitev in sramoten 
beg mečejo črne sence tudi na Jezusove čudne 
prijatelje. 

Prav apostol Peter je samo nekaj časa prej 
slovesno zatrdil, da bo Jezusu tudi v urah nje-
govega trpljenja zvest: »Če te vsi drugi zapusti-
jo, jaz te ne bom zapustil«. Samo nekaj ur poz-
neje pa se zakleje: Ne poznam tega človeka!

Kdor samega sebe hvali in celo svojo zvesto-
bo primerja z drugimi, se nepričakovano hitro 
pogrezne v svoji ošabnosti. Vsi apostoli so bili 
nezvesti slabiči, razen Janeza, ki je o sebi ved-
no trdil, da ga Jezus ljubi. Edino on je ostal po-
nižno zvest in je sledil Jezusu na Kalvarijo.

Le njemu, ki je bil tako prežet od Jezuso-
ve ljubezni in svoje do Jezusa, je mogel Jezus 
za upati svojo mater in Marijo njemu v skrbno 
varstvo.

Moram dodati misel, ki mi vliva toliko upa-
nja, ker razodeva nedoumljivo globino Jezuso-
vega usmiljenja.

Ko vstali Gospod pride pri zaprtih vratih k 
prestrašenim apostolom, jih pozdravi: Mir vam 
bodi! Jezus svojim apostolom ničesar ne očita, 
da so ga izdali, zatajili, sramotno zapustili – niti 
ene besede očitka, temveč le blag in prijateljski 
pozdrav. Torej nobenega očitka, temveč le po-
novno zaupanje. 
Ko jim bo poslal Duha svojega Očeta in svojega 
Duha, jih bo napolnil z navdušenjem, okrepil 
njihovo zvestobo ter jim naročil, da naj do kon-
ca sveta oznanjajo božje kraljestvo sprave miru 
in ljubezni.

HOZANA na cvetno nedeljo se spremeni v 
KRIŽAJ GA na veliki petek! 

A za veliko noč zazveni mogočna ALELUJA 
vseh odrešenih!

Kako sta si blizu 
vzpon in prepad

duhovna misel

Jože Kopeinig
redakcija@nedelja.at

Jože Kopeinig je rektor Doma v Tinjah in 
vodja Misijonske pisarne. 

Evangelij

1. berilo

2. berilo

Mr 11,1-10

Iz 50,4-7

Flp 2,6-11

Nedelja
  Cvetna nedel ja  – 28. marca    2021

Ko so prišli blizu Jeruzalema, do Bétfage in 
Betanije ob Oljski gori, je poslal dva izmed 
svojih učencev in jima rekel: »Pojdita v vas, 
ki je pred vama. Takoj ko prideta vanjo, bo
sta našla privezanega oslička, na katerem še 
nikoli ni sedèl noben človek. Odvežita ga in 
pripeljita. In če vama kdo reče: ›Zakaj to de
lata?‹ recita: ›Gospod ga potrebuje in ga bo 
takoj poslal nazaj sèm.‹« Odšla sta in našla 
oslička, privezanega pri vratih zunaj ob ces
ti, ter ga začela odvezovati. Nekateri izmed 
tistih, ki so tam stali, so jima rekli: »Kaj de
lata? Zakaj odvezujeta oslička?« Odgovori
la sta jim, kakor je rekel Jezus, in so ju pus
tili. Pripeljala sta k Jezusu oslička, položila 
nanj svoja plašča in sédel je nanj. Veliko lju
di je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa 
veje, ki so jih odlomili na poljih. Tisti, ki so 
šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli za njim, so 
vzklikali: »Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja 
v Gospodovem imenu! Blagoslovljeno kralje
stvo našega očeta Davida, kraljestvo, ki pri
haja! Hozána na višavah!«

Gospod Bog mi je dal jezik učencev: da bi 
znal krepiti omagujoče, zgodaj zbuja bese
do, zgodaj mi zbuja uho, da prisluhnem ka
kor učenci. Gospod Bog mi je odprl uho in 
jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. 
Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me 
bíli, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. 
Svojega obraza nisem skrival pred sramote
njem in pljunki. Toda Gospod Bog mi poma
ga, zato se nisem dal zmesti. Zato sem nare
dil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, 
da ne bom osramočen.

Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni 
ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, 
ampak je sam sebe izpraznil tako, da je pre
vzel podobo služabnika in postal podoben 
ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek 
in je sam sebe ponižal tako, da je postal po
koren vse do smrti, in sicer smrti na križu. 
Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu po
daril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v 
Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bi
tij v nebesih, na zemlji in pod zemljo in da 
vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, 
v slavo Boga Očeta.


