
 

1. Danes je tiha nedelja. Ime »tiha« je dobila po tem, ker se do te nedelje v 
liturgiji ne spominjamo posebej Jezusovega trpljenja in ker so nekoč šele 
po tej nedelji prepevali pesem Kraljevo znamenje (Vexilla regis – zastava 
križa), ki jo danes v Molitvenem bogoslužju ali brevirju molimo šele pri prvih 
večernicah velikega tedna. Cerkev premišljuje o trpečim Zveličarjem, letos 
pa lahko dodamo temu premišljevanju še spomin na vse tiste, ki trpijo za 
koronavirusom in zaradi drugih bolezni.  
Letošnja tiha nedelja bo še posebej »tiha«, saj bodo maše brez navzočnosti 
in petja v cerkvi, zato pa naj bodo toliko bolj vaše molitve z navzočnostjo 
vseh družinskih članov. Naj bo vaša »mala Cerkev« oz. družina, velika v 
družinskem bogoslužju: pri molitvi in pri bogoslužju preko družbenih občil. 

2. Prihodnja nedelja bo cvetna nedeljo (Dominica in palmis), s katero bomo 
vstopili v  veliki teden, imenovan »veliki«, po velikih skrivnostih, ki jih 
obhajamo. Posebni ton ji daje blagoslov palm, cvetja in 
zelenja, predvsem pa procesija ter evangelij o 
Kristusovem trpljenju oz. pasijon, letos iz evangelija po 
Mateju (Mt 26,14-75; 27,1-66).  
Procesija in blagoslov zelenja nas spominja na 
zmagoslavje Jezusovega vhoda v Jeruzalem, kjer so mu množice s 
palmovimi vejami v rokah (simbol zmage) vzklikali v pozdrav: »Hozana 
Davidovemu sinu...«. Zato beremo pred procesijo tudi evangelij o 
Njegovem vhodu v Jeruzalem. Navzočnost kužne bolezni nam letos ne 
omogoča biti navzoč pri bogoslužju, zato se tem bolj osredinimo na branje 
pasijona iz Svetega pisma, ki ga imate gotovo doma.  
 

DOLOČILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE ZA 
CVETNO NEDELJO, 5. april 2020 

1. Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah 
brez navzočnosti ljudstva. 
2. Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi sveto mašo, če je mogoče ob 
10.00 (ko je prenos svete maše iz mariborske stolnice), brez na-
vzočnosti ljudstva in brez somaševanja. Pri bogoslužju prebere pasijon 
po Mateju. Zato vas vabimo k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 
10.00. 
3. Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi 
brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. 
zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Du-
hovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na 
določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do 
okužb oziroma širjenja epidemije.  
4. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa 
Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30). 
5. Duhovniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane pova-
bijo k darovanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na 
bančni račun župnije. V odgovor tega določila se vam priporočam, da 
nakažete svoj dar na: Župnija Prihova. Prihova 8, 2317 Oplotnica. Št. 
TRR: SI56 044300001927213. 
 

Papež Frančišek je govoril o viharju na morju, s katerim so se soočili 
apostoli. S podobnim viharjem se soočamo tudi mi. Za nas je trenutno 
ta vihar okužba s koronavirusom. Z mislijo na ta vihar preberimo pa-
peževo misel:  
 

„Vihar razkrinka našo ranljivost in pusti odprte tiste lažne in odvečne 
gotovosti, s katerimi smo si zgradili svoje načrte, svoje navade in svoje 
prioritete. Pokaže nam, kako smo pustili, da je zaspalo in bilo za-
puščeno, kar hrani, podpira in daje moč našemu življenju in naši skup-
nosti. Vihar razkrinka vse »zavijanje v celofan« in pozabljanje tega, kar 
je nahranilo dušo naših narodov; razkrinka vse poskuse, da bi z navidez 
»odrešilnimi« navadami utišali bolečino, ker se nismo sposobni skli-
cevati na svoje korenine in priklicati spomin svojih prednikov, s tem pa 
se prikrajšamo za potrebno imunost pri zoperstavljanju neprilikam. Z 
viharjem je odpadel puder tistih stereotipov, s katerimi smo maskirali 
svoj »ego« v nenehni skrbi za lastno podobo; in je vnovič ostala razkrita 
tista (blagoslovljena) skupna pripadnost, ki se ji ne moremo odtegniti: 
bratska pripadnost. 

5. postna TIHA nedelja 

29. 03. 2020 

za žive in pokojne farane 

za + Jakoba in Marijo Rajh, starše Kovač in rodbino 

Fijavž 

Ponedeljek 30. 03. 2020 

Janez Klimak, opat 
za + Franca, Toneta in starše Koprivnik 

Torek 31. 03. 2020 

Benjamin, diakon 
za + Avguština Juharta 8. dan 

Sreda 01. 04. 2020 
Tomaž Tolentinski, misijonar 

za + Ignaca Zabukovška (2221) 

Četrtek 02. 04. 2020 

Frančišek Paolski, puščavnik 
za + Pavla Kolarja (2218) 

Petek 03. 04. 2020 

Rihard (Riko), škof 
za + Janeza Ozimiča (2189) 

Sobota 04. 04. 2020  

Izidor Seviljski, škof 
za + Milana Mernika (2156) 

6. postna CVETNA nedelja 

05. 04. 2020 

za žive in pokojne farane 

za + Moniko (obl.) in Andreja Lubeja ter Moniko 

Motaln 



Papež Frančišek: Objeti Gospoda, da bi objeli upanje 
Začetek vere je v tem, da se zavemo, kako smo potrebni odrešenja. Nismo 
samo-zadostni, sami se lahko samo potopimo; potrebujemo Gospoda, 
kakor so starodavni krmarji potrebovali zvezde. Povabimo Jezusa v čolne 
svojega življenja. Izročimo mu svoje strahove, da jih premaga. Kakor 
učenci bomo izkusili, da z njim na krovu ni brodoloma. Kajti to je Božja moč: 
obrniti v dobro vse, kar nas doleti, tudi hude reči. On prinaša vedrino v naše 
viharje, ker z Bogom življenje nikoli ne umre. 
Gospod nas sprašuje in nas sredi našega viharja vabi, naj prebudimo in 
poživimo solidarnost in upanje, ki sta sposobna dati trdnost, podporo in 
pomen tem uram, v katerih se zdi, da se vse potaplja. Imamo sidro: v njeg-
ovem križu smo bili rešeni. Imamo krmilo: v njegovem križu smo bili od-
kupljeni. Imamo upanje: v njegovem križu smo bili ozdravljeni in objeti, da 
nas nič in nihče ne more ločiti od njegove odrešilne ljubezni. Sredi osame, 
v kateri trpimo zaradi pomanjkanja čustev in srečanj, ko izkušamo 
pomanjkanje tolikih reči, prisluhnimo še enkrat oznanilu, ki nas rešuje: Vstal 
je in živi z nami. Gospod nas poziva s svojega križa, naj najdemo življenje, 
ki nas pričakuje, naj gledamo k tistim, ki nas kličejo, naj okrepimo, prepoz-
namo in zganemo milost, ki prebiva v nas.  

Objeti njegov križ pomeni najti pogum, da ob-
jamemo vse neprilike sedanjega časa in za hip 
opustimo svoj videz vsemogočnosti in posesti, 
da bi dali prostor ustvarjalnosti, ki jo je edino 
Duh sposoben prebuditi. Pomeni najti pogum, 
da odpremo prostor, kjer se bodo vsi lahko 
čutili poklicani, in omogočimo nove oblike gos-
toljubja, bratstva in solidarnosti. V njegovem 
križu smo bili odrešeni, da sprejmemo upanje 
in pustimo, da prav to upanje podpira vse 
možne ukrepe in načine, ki nam lahko 
pomagajo, da varujemo in smo varni. Objeti 
Gospoda, da bi objeli upanje: to je moč vere, 
ki osvobaja od strahu in daje upanje. 

Dragi bratje in sestre, s tega kraja vas vse izročam Gospodu po priprošnji 
Marije, ki je rešitev njegovega ljudstva, morska zvezda v viharju. Iz tega 
stebrišča, ki objema Rim in ves svet, naj se na vas kot tolažilni objem spusti 
Božji blagoslov. Gospod, blagoslovi svet, daj zdravje telesom in tolažbo 
srcem. Naročaš nam, naj se ne bojimo. A naša vera je šibka, plašni smo. 
Ti pa, Gospod, nas ne pusti na milost in nemilost viharju. Ponovi spet: »Ne 
bojte se!« (Mt 28,5). Mi pa skupaj s Petrom »vrzimo vso svojo skrb nate, 
saj vemo, da ti skrbiš za nas« (prim. 1 Pt 5,7). 

Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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Papež Frančišek: 
»V teh dneh so se na nekaterih delih sveta pokazale posledice, nekatere 
posledice pandemije. Ena od teh je lakota. Počasi začnemo videti ljudi, ki 
so lačni, ker ne morejo delati, ker nimajo stalnega dela in zaradi različnih 
okoliščin. Že začnemo videti 'potem', kar bo prišlo pozneje, a se začenja že 
zdaj. Molimo za družine, ki začnejo čutiti pomanjkanje zaradi pandemije,« 
je povabil papež in prebral spev, ki pravi: »Zajele so me smrtne nevarnosti, 
grob se pred menoj odpira, v svoji stiski sem klical Gospoda in moj glas je 
slišal s svojega prestola.« 
»V teh dneh so prispele novice, kako je veliko ljudi zaskrbljenih zaradi 
drugih in mislijo na družine, ki nimajo dovolj za življenje, na ostarele, ki so 
sami, na bolne v bolnišnicah, ter molijo in poskušajo najti kakšno pomoč. 
To je dobro znamenje. Zahvalimo se Gospodu, da bi v srcu svojih vernikov 
spodbudil ta čustva.« 

     
Kaj storiti v trenutku besa? To, kar je storil Jezus: molčal je. Pred duhom 
besa, samo tišina, nikoli upravičevanja. Nikoli. V tišini je Jezus živel svoje 
trpljenje. To je molk pravičnega pred besom. In to velja tudi pred malimi 
vsakdanjimi besi. Ko kdo med nami sliši, da je proti njemu neko opravljanje 
in se govorijo stvari in zatem ne pride ven nič. Biti tiho. Tišina. Prenašati in 
prestati bes opravljanja.  

     
Molitev papeža Frančiška za duhovno obhajilo: 
»K tvojim nogam, o moj Jezus, poklekam in ti darujem kesanje svojega 
skrušenega srca, ki se ponižuje v svojem niču pred tvojo sveto na-
vzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, evharistiji. Želim te pre-
jeti v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče 
zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj 
Jezus, da bom jaz prišel k tebi. Naj tvoja ljubezen vname vse moje bitje, 
tako za življenje kot za smrt. Verujem vate, upam vate, ljubim te.« 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila


 
TRETJI RAZRED - št. 26: Jezus je luč sveta  
Na veliki petek se spominjamo, da je Jezus dal živ-
ljenje za vsakega izmed nas, saj nas ima zelo rad. 
Luč, ki je ob smrti ugasnila, se je ob vstajenju pono-
vno prižgala. To je posebna luč, ki ne bo nikoli več 
ugasnila. Na veliko noč zato slovesno pojemo Aleluja. 
Jezus je z vstajenjem prinesel odrešenje za vse ljudi. 
Postal nam je luč in pot, da ne bomo hodili v temi, 
ampak sledili luči življenja.  
Predlagam, da si doma ustvarite molitveni kotiček, ob katerem premišlju-
jete tako trpljenje, smrt, kot tudi vstajenje in veselje. Vanj položite križ, 
svečo, spomladanske rožice in tudi vse tisto, kar nosite v svojih srcih. Vse 
vaše prošnje, molitve in zahvale podarite Njemu, ki je resnična luč.  
  
DRUGI RAZRED - št. 26: Prazen grob 
Predlagam, da na začetku obnovite postaje križevega pota in otrok pri 
vsaki pove, kaj se je z Jezusom zgodilo.   
Božja ljubezen, o kateri je Jezus tolikokrat pripovedoval je močnejša od 
smrti. Vse, kar je pred smrtjo povedal, je po vstajenju zasijalo v novi luči. 
Čeprav so ljudje na vse besede pozabili, se je Jezusova napoved 

uresničila.  
Marija Magdalena je naslednje jutro 
prišla h grobu in videla, da je kamen 
odvaljen. Novico je povedala dvema 
učencema, ki sta šla pogledat, kaj se 
je zgodilo. Stopila sta v grob in videla 
povoje, ki so ležali tam in prtič, ki je bil 
na Jezusovi glavi, posebej zvit na dru-
gem mestu.  Videla sta in verovala. 
Vabim, da preberete odlomek iz Sve-
tega pisma: Jn 20, 1-10. 

Praznik Jezusovega vstajenja, velika noč, je največji krščanski praznik, 
ko v cerkvi in doma zelo slovesno praznujemo. To je veselje, ki ga želimo 
pokazati vsem ljudem. Na veliko noč, doma pripravimo velikonočni zajtrk.  
Ker letos ne bo mogoče obiskati Božjega groba, predlagam, da doma 
ustvarite molitveni kotiček in vanj postavite križ, svečo, spomladansko 
cvetje. Naj bo to prostor, ob katerem boste radi molili, prosili in se zahval-
jevali. Na veliko soboto, ko naj bi sicer obiskali Božji grob v  cerkvi, se 
zberite s celotno družino ob molitvenem kotičku in tam spregovorite tudi 
o veselju vstajenja.   

TRETJI RAZRED - št. 22:  Priča si  
Kaj pomeni biti priča? Duhovnik nam ob koncu svete maše zaželi: Pojdite  
v miru!  S tem nas pošilja, da o tem kar smo slišali, doživeli in spoznali pri 
sveti maši, govorimo tudi v vsakdanjem življenju. Jezusovo delo se danes 
nadaljuje prek našega delovanja. Temu rečemo, da smo priče, da o Je-
zusu pričujemo. To ne pomeni, da o Jezusu samo govorimo, ampak 
poskušamo živeti tako, kot nas Jezus uči. 
Pričevanje v svetu vedno ni lahko. Zato v zadnjem delu svete maše 
prejmemo blagoslov, ki je zagotovilo, da bomo pri naših prizadevanjih v 
vsakdanjem življenju za dobro imeli Božjo pomoč. Blagoslov pomeni, da 
ima Bog za nas dobro besedo, da nam želi srečo. Hkrati pa je tudi naročilo 
nam, da ga tudi mi drugim prinašamo in smo zanje blagoslov. Eden od 
blagoslovov je vzet iz Svetega pisma in je tudi v vašem Učbeniku. Ko 
boste reševali naloge na strani 91, 92 in 93 ga boste prebrali. S tem blago-
slovom, v teh težkih razmerah blagoslavljajmo drug drugega.  
 
ČETRTI RAZRED - št. 22: Zvesta ljubezen v družini 

Družina je srečna, če ostane skupaj. Mož in 
žena sta si pri poroki obljubila zvestobo, zato 
sta dolžna to obljubo spolnjevati. 
Otrok se lahko že sedaj vadi v zvestobi dani 
obljubi, zato bodite pozorni: če te prijatelj 
prosi za pomoč, mu pomagaj; če obljubiš, da 
ga pokličeš, ga v resnici pokliči: če obljubiš, 

da ne boš izdal njegove skrivnosti, drži dano besedo. 
Da bi pa lažje vztrajali v zvestobi, utrjujte svojo voljo in večkrat recite: 
hočem. Če si neodločen, reci odločno hočem; če se ti ne ljubi učiti, reci, 
hočem se potruditi; če se ti ne ljubi spremljati sv. maše, reci, hočem jo 
spremljati. Opazuj se, kolikokrat si zvest svoji obljubi in kolikokrat pozabiš. 
Trudi se ostati zvest dani besedi in prijateljstvu. 
 

PETI RAZRED - št. 22: Sveta maša je Jezusova daritev 

Na začetku ponovite zgradbo sv. maše, tako, da pridete do evharističnega 
bogoslužja. Ker smo v času, ko se sv. maš ne moremo fizično udeležiti, 
predlagam, da se zato toliko lepše pripravite na sv. mašo, ki jo spremljate 
preko spleta ali tv.   
Skupaj z otrokom pripravite oltarno mizo s prtom, na kateri bo križ, sveče, 
spomladansko cvetje. Otroka pa povabite, da nariše ali napiše, kar bi rad 
daroval Bogu in to položi na pripravljeno mizo. Skupaj potem spremljajte 
sv. mašo. Ker ta čas tudi sv. obhajila ne moremo prejeti v zakramentalni 
obliki, se pripravite na prejem duhovnega obhajila (navodila imate v 
župnijskem listu 3. postne nedelje – 15. 3. 2020). 



ŠESTI RAZRED - št. 22: Kot moški in ženske 

Biti moški in biti ženska je življenjski poklic, razlike med nami pa so pri-
ložnost za medsebojno dopolnjevanje v ljubezni. Bog nas je čudovito 
ustvaril in nam naklonil, da prihajajo iz nas same lepe lastnosti, ki nas 
delajo plemenite in srčne.  
Za ljubezen so potrebna resnična dejanja, ne želja nekaj narediti, ampak 
resnično dejanje ljubezni. Vabim vas, da za domačo nalogo, ki naj bo na-
loga celotne družine, skupaj poiščete dejanja ljubezni: materina in oče-
tova ljubezen do otrok, ljubezen med prijatelji in sošolci, ljubezen med 
staršema, ljubezen Boga do nas in naša do Njega. Zahvalite se Bogu za 
dar, da živimo kot moški in ženske. 
    

SEDMI RAZRED - št. 22: Duh Vstalega nas oživlja 

Poudarki poleg učbenika:  
Krize so sestavni del našega življenja, tudi po vstajenju.   
Odrešenje ni v lagodnem življenju, ampak v čutenju, da je moje življenje 
smiselno, odgovorno, srečno in 
osrečujoče.  
Lomiti kruh življenja, pomeni »de-
liti« življenje z drugimi in živeti 
zanje. Velikokrat šele po srečanju 
z Jezusom dojamemo smisel živ-
ljenjskega dogodka ali kakšne 
preizkušnje. 
Dejavnost: Naredi veselje tistim, 
ki so potrti in brez življenjskega 
optimizma. Spoštuj »ostani 
doma« in ga pokliči po telefonu.  
 
OSMI RAZRED – poglavje V/2: 

Cerkev je živahno telo 

S krstom vstopimo v Cerkev, kjer prejmemo posebno dostojanstvo in s 

tem tudi poslanstvo oziroma trojno službo: duhovniško, preroško in kral-

jevsko. Duhovniška ali posvečevalna služba pomeni, da živim iz zakra-

mentov in si vzamem čas za molitev in Boga. Preroška ali učiteljska služba 

pomeni, da drugim oznanjam evangelij z besedo in dejanjem. Kraljevska 

ali vodstvena služba pa pomeni, da služim drugim in delam tisto, kar bi 

želel, da drugi storijo meni. 

Naloga: Ob Svetopisemskem citatih Jn 13, 1-20; Mt 5,1-1: Mt 6,5-15 

razmislite o treh službah, ki jih prejmemo ob krstu. V delovni zvezek 

stran 89 vpiši kako napreduješ v tem času. 

 
Pismo Anje Kastelic. 
Dragi vsi! Številni naši prijatelji po Italiji zelo trpijo in se borijo s strahom, 
utrujenostjo in stisko, medtem ko že več tednov ostajajo zaprti v svoje 
domove ali pa se dneve in noči izmučeni bojujejo za življenja mnogih. 
Stanje se še vedno slabša. V Milanu še niso dosegli vrhunca, četudi je že 
nekaj časa kritično stanje. Iz Bergama prihajajo slike krst, ki ležijo v 
cerkvah, pogrebi so na vsake pol ure. …. 
Elisa, medicinska sestra v Milanu, je pripovedovala, kako so med 
zdravstvenim osebjem že skoraj vsi okuženi, ker preprosto nimajo več 
zaščitne opreme in vendar poskušajo nuditi pomoč še bolj prizadetim. Na 
jugu Italije pa se bojijo najhujšega, saj se dobro zavedajo, da imajo mini-
malne kapacitete, virus pa se neusmiljeno širi, tudi po krivdi tistih, ki ne 
zdržijo na mestu!  
Še zdaj mi odmeva zlomljen glas naše odgovorne s. Katie Roncalli, ki mi je 
v zadnjem pogovoru dejala: »Anja, tukaj umirajo vsi, mladi, stari, starši, 
stari starši. Ne vem več, kako tolažiti ljudi. Prosim, povej vsem, nare-
dite vse, kar lahko, da preprečite kaj takega pri vas! Bodite hitrejši, ne 
delajte napake Italije! Bodite doma, ne hodite iz hiše, ustavite se! 
Tukaj ljudje dolgo časa niso jemali resno, župniki so še dolgo po ško-
fovi prepovedi maševali javno. Ta naša »vsemogočnost« nas ubija, 
ker ne znamo skloniti glave pred življenjem.« 
V Torinu sedaj vlada absolutna prepoved izhoda, ceste so prazne, na njih 
je le policija, ki nadzoruje. Če najdejo koga z znaki okužb zgornjih dihal, mu 
grozi 21-letna zaporna kazen, ker so to enačili z umorom. 
Pišem, ker vse nas prosim za veliko odgovornost. Čisto vsak od nas od-
loča, kako bo pri nas. Opozarjajte! Ljudje se resnično še ne zavedajo.  
Združimo se tudi v molitvi za vse, ki se v Italiji borijo in utrujeni omagujejo, 
ker ne vidijo konca ter za to, da se pri nas ta val zaustavi PREJ! Vsi, ki 
delate po bolnišnicah, v ZD domovih, v domovih za ostarele, v lekarnah ... 
Smo z vami in posebej, ko bo težko, se spomnite, da niste sami in da delate 
pomembno in plemenito poslanstvo! Ker delate v imenu Boga! 
Eni ste že, nekateri se boste še morali popolnoma izolirati od svojih 
najbližjih, da jih ne bi okužili. Tisti, ki ste po parih in morate biti narazen, 
četudi hrepenite drug po drugem, po tem, da bi se prijeli, stisnili ... naj bo 
vse to en velik izraz solidarnosti in daritve! Vsak od nas nosi skrb za koga 
od svojih, za drage ljudi, ki so ranljivejši. Zanje darujmo to pomanjkanje, ki 
ga vsak občuti na svojem področju. 
Naj bo to za vse nas čas, ko lahko "pozidamo prastare razvaline" in "pop-
ravimo ceste za prebivanje", kakor pravi prerok Izaija. Naj bo čas, ko lahko 
damo stran odvečno in izberemo bistveno, ko lahko podarimo odpuščanje, 
ker smo ga tolikokrat prejeli. Mislim, da nihče od nas ne bo mogel prejeti 



zakramenta spovedi za veliko noč. Toda naj bo prav spomin na to, da nam 
je Gospod velikokrat odpustil, priložnost, da tudi mi od-pustimo, tj. pustimo, 
da iz našega srca odidejo spone krivic, verige zamer, neplačani računi. 
Naučimo se delati dobro, govoriti dobro in si povedati dobre stvari.  
Ta čas nas bo spremenil in naj bo blagoslovljen! Čeprav vsi 
pogrešamo zakramente, Kristus ni vezan samo nanje. S krstom smo 
za večno že v Njem, v Njem živimo, dihamo, hodimo, ljubimo, 
odpuščamo. Naj bo naše zatočišče in naj bo tam naše vsakdanje 
srečanje. 
 

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19 
 

 

Oče usmiljenja in tolažbe,  
tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 
Pomagaj našim bratom in sestram,  
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje 
zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni 
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen. 
 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

 

Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske 
konference msgr. Stanislav Zore bo v nedeljo, 29. marca 2020, ob 
11.35 na TV Slovenija 1 nagovoril vernike in vse prebivalce Slove-
nije. 
Katoliški verniki lahko na TV Slovenija do nadaljnega spremljajo sv. 
mašo vsako nedeljo ob 10.00 na TV Slovenija 2. Sv. mašo bo daroval 
mariborski nadškof metropolit in podpredsednik Slovenske ško-
fovske konference msgr. Alojzij Cvikl v stolni cerkvi sv. Janeza Krst-
nika v Mariboru. 
Spremljajte svete maše preko spleta, radia in televizije. 
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KRIŽEV POT ANJE KASTELIC V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUS 
1. postaja: Jezusa obsodijo na smrt 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
Izvedeti, da si okužen z novim virusom, spontano pripelje tudi strah pred 
smrtno obtožbo. Nihče ne ve, kako bo bolezen potekala, in nihče ne ve, 
kdo vse od ranljivejših se lahko še okuži in tako postane obsojen na smrt. 
Kako naporno je živeti s tem strahom, Gospod, kako naporno je nemirno 
pogledovati v prihodnost. Toda, Gospod, ti si ljubitelj življenja, ti si 
močnejši tudi od te epidemije. Prosimo te, ozri se na krike mnogih, ki v 
strahu in bolečini izgubljajo svoje najdražje, in zaustavi to »kugo« našega 
časa. 
Usmili se nas o, Gospod. 
Usmili se nas.  

 
2. postaja: Jezusu naložijo težki križ 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
Mnogi že nosijo križ okužbe in bolezni. Niso si ga izbrali in vendar jih je 
zadel. Gospod, stoj jim ob strani, podpiraj njihova telesa v boju zoper 
okužbo, in naj ozdravijo! Ozri se na sorodnike, ki preplašeni spremljajo 
stanje svojih dragih, ki trepetajo ob vsakem poslabšanju ter se neznansko 
razveselijo vsakega, tudi malega izboljšanja. Ozri se na tolike, ki izolirani 
preživljajo svoje dneve doma, na tolike, ki zapuščeni ležijo v bolnišnici ali 
v zasilno zgrajenih šotorih, stran od domačih, stran od ljubljenih. Ozdravi 
in okrepi jih s svojim zdravilnim objemom. 
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 
3. postaja: Jezus pade prvič pod križem 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
Gospod, na tej postaji te prosimo za zdravstveno osebje, ki se bojuje in 
omahuje po težo križa te epidemije. Mnogim primanjkuje zaščitne o-
preme, mnogi podaljšujejo svoj delovni čas ter dneve in noči žrtvujejo za 
reševanje bolnikov. Nekateri ne zmorejo več, ker ne vidijo konca. Gospod, 
tudi ti veš, kaj pomeni pasti po tleh in obležati. Daj tem ljudem moči in 
poguma, da bodo v moči tvoje Milosti ponovno vstali in hodili ter še naprej 
darovali življenje za svoje brate. Obišči jih s svojo tolažbo in močjo! 
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 

4. postaja: Jezus sreča svojo mater 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
Marija, tvoja materinska navzočnost je v bolečini kakor spomladanski dež, 
ki napoji izsušeno zemljo in oznani, da bo zacvetelo življenje. Bodi med 
nami in ne nehaj prositi za človeštvo, ki se utaplja v teh težkih razmerah. 
Stoj ob strani tistim, ki umirajo in nimajo nikogar ob sebi. Ti sama jim bodi 
nežna bližina. Stoj ob strani tistim, ki izgubljajo svoje. Ti sama jim briši 
solze. Stoj ob strani osebju, ki omaguje. Ti sama jih dviguj s tal kakor 
nekoč svojega Sina. Stoj ob strani bolnim. Ti sama jim bodi priprošnjica 
za zdravje. Stoj ob strani vsem zdravim, da bi zdravi tudi ostali ter odgo-
vorno in hitro delali za dobro vsega človeštva. Marija, ti sama bodi naša 
zaščita in materinska opora. 
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 
5. postaja: Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
Gospod, prebudi srca mnogih mladih in odraslih, da bi v teh dneh bili prip-
ravljeni prostovoljno pomagati vsem, ki so ostali sami in si ne morejo 
pomagati. Naj jim bodo kakor angeli, ki jim prinesejo vse potrebno iz trgo-
vine ali lekarne, jih pokličejo, da ne bi bili osamljeni, jim podelijo toplo 
besedo spodbude in tolažbe. Okrepi mnoge, ki bodo v teh dneh poklicani, 
da priskočijo na pomoč celotnemu narodu ter s svojimi darovi pripomo-
rejo, da nihče od potrebnih ne bo ostal brez pomoči. Naj se resnično v 
našem narodu prebudi tako prevečkrat pozabljena skrb za drugega. Vsi 
smo namreč varuhi drug drugega! Naj postanemo in ostanemo resnično 
bratska Cerkev. 
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 
6. postaja: Veronika obriše Jezusu obraz 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
Ko se človek znajde sredi trpljenja, ki ga presega, se zdi, da ne vidi več 
prav, ne sliši več prav, ne dojema več prav. Njegov obraz je poln udarcev, 
strahu, groženj, bolečin, solza. In vendar je bila tam žena, ki je pogumno 
stopila iz množice in trpečemu obrazu povrnila vid. Vrnila mu je svetlobo 
in pokazala, da ljubezen in bolečina lahko prebivata skupaj. Naj kristjani 
nenehno opravljamo delo te žene in vsakemu obrazu vračamo podobnost 
Bogu.  



Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 
7. postaja: Jezus pade drugič pod križem 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
»Ko pride pomlad in se temperature dvignejo, bo vse boljše.« Toda virus 
je odporen tudi na to. Gospod, ko se obzorje zamegli in se nebo zapre, 
se vse zdi tako brezizhodno, tako moreče, tako usodno. Ko se ne vidi 
konca, je na preizkušnji tudi naša vera in naše upanje. Tvoja sedma 
postaja; telesno že nisi zmogel več in vendar je bilo za teboj komaj pol 
poti, pred teboj pa še najtežje. Kako vstati Gospod? Kako naprej? Četudi 
se je tisti petek zdelo, da molči tudi Oče, je spomin na Njegovo obličje in 
njegov Glas bil dovolj, da si vstal. Ker te je ljubezen do nas klicala, ker si 
vedel, da nas ne moreš pustiti na tleh. Zato je križev pot vedno začasen, 
tvoja zmaga nad smrtjo in trpljenjem pa večna. 
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 
8. postaja: Jezus tolaži Jeruzalemske žene 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
Kako potolažiti otroke in ženo, ki so izgubili svojega 30-letnega očeta in 
moža? Kako potolažiti moža, katerega žena je ravnokar bila intubirana in 
se bori na intenzivni negi? Kaj reči, ko se zdi, da bolečina igra svojo zma-
govalno turnejo? Ti, Gospod, se ustaviš ob teh človeških solzah in jim daš 
nov pomen. Na skrivnosten način jih spreminjaš v solze umivanja in prero-
jenja, v solze, ki naznanjajo, da se bo v človeški nemoči na skrivnosten 
način pokazala tvoja moč. Naj se ob tem, ko se sesipajo gospodarski in 
ekonomski sistemi, na katerih smo toliko časa gradili svoj obstoj in doka-
zovali svojo moč, rojevamo ponižni in preprosti, potrebni in odprti, da 
sprejmemo tebe, našega edinega Odrešenika ter verujemo evangeliju, ki 
v največji temi naznanja prihod skrivnostnega Jutra.  
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 
9. postaja: Jezus pade tretjič pod križem 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
»Ne moremo več, samo še Gospod nas lahko reši.« (zdravnica iz Bo-
logne) »Vsak dan odhajam na delo in se vračam z močnim glavobolom, 
toda moram, ljudje me potrebujejo.« (med. sestra iz Milana) 

»Ostanite doma, držite se razdalje! Mi tukaj … živimo resnično težko si-
tuacijo (molk).« (zdravnica iz Milana) 
»Prosite za mamo otroka, rojenega včeraj, ki so jo pravkar intubirali. 
Stanje se slabša.« (družina iz Bergama) 
»Molite za prijatelja, ki je danes odšel v Očetovo naročje. Imel je 30 let.« 
(družina iz Magente). To so samo nekatera sporočila, ki zadnje dneve 
nenehno prihajajo iz Italije. Jezus, do kdaj? Je to resnično? Bo kdaj tega 
konec? Kako naprej? Kje je vrh te Golgote? Se da izstopiti?  
Toda ti brez besed in z velikim naporom vstaneš. Tudi tretjič. Da greš 
naprej in odpreš pot nam, ki sami ne zmoremo. Da daš življenje zato, da 
bi ga mnogi prejeli.  
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 
10. postaja: Jezusa slečejo 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
En droben virus nas je slekel. Slekel je naše mogočne oprave, sesul naše 
sisteme, razgalil našo krhkost, strl naše lažne bogove. Naredil nas je ran-
ljive in majhne. Tudi drugega pred drugim. Sosed pozdravi soseda, z bal-
kona si pomahata ženi, ki že leta nista govorili, zazvoni telefon, prek ka-
terega skrben glas vnuka sprašuje babico, kako je. Postali smo človeški. 
Ne zaradi virusa, ampak zaradi Milosti, ki nam je poslana v času te epi-
demije. Kajti v človeški nemoči se kaže Božja moč in prav težke situacije 
rojevajo nove svetnike, take, za »sosedovimi vrati«. Gospod, naj bo Milost 
močnejša, naj se sredi zla razodenejo plemenite misli in dejanja mnogih 
src, da bo ljubezen glasnejša od razprtij, edinost močnejša od sovraštva, 
ranljivost pa nova vhodna vrata za lepoto občestva med nami. 
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 
11. postaja: Jezusa pribijejo na križ 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
Prav nobena država in nobena celina ne uideta tej novi preizkušnji. Člo-
veštvo je kakor pribito z žeblji tega novega virusa, ki se neusmiljeno zariva 
v telesa tolikih bratov in sester po celem svetu. Križano človeštvo, ki sku-
paj s teboj vpije: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si nas zapustil?« Gospod, naj 
bo ta čas čas prečiščenja, naj bo to čas, ko bomo sebi in drugim podarili 
lepoto odpuščanja. Ti si viseč in pribit, izmučen in takrat, ko si že težko 
dihal, izgovoril: »Oče, odpusti jim …« Ko vsi skupaj kot človeštvo težko 
dihamo v teh nemirnih časih, naj tudi iz naših src pride ta molitev. Ko ne 



moremo prejeti zakramentalnega odpuščanja grehov, naj bo naša le-
tošnja spoved odpuščanje vseh krivic, ki smo jim dopustili, da nas s svo-
jimi ostrimi žeblji še vedno držijo pribite na sovraštvo ali so celo 
povzročile, da smo te žeblje zasadili v dušo in telo drugega. Ko smo kakor 
levi in desni razbojnik pribiti v Tebi, naj tudi iz naših src v moči tvoje milosti 
pride ta nov vzklik, ta vzklik, ki že naznanja vstajenjsko jutro: »Oče, 
odpusti mi. Oče, odpusti jim.« 
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 
12. postaja: Jezus umrje na križu 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
Dopolnjeno je. Jezus, na križu si umrl z zadušitvijo. Tako kot toliko naših 
bratov in sester, ki za novim virusom umirajo z zalitjem pljuč, z zadušitvijo. 
Ti si resnično hotel v vsem biti blizu človeku, da ga ne bi nikoli izgubil. Naj 
vsi, ki so odšli s tega sveta, posebno še tisti, ki so odšli nepripravljeni in 
nespravljeni, v tvoji smrti najdejo svoje vstajenje. Naj vse pričaka tvoje 
usmiljeno Obličje in naj prav noben od njih ne bo izgubljen. Kajti ti si Ljube-
zen, ta pa ne prenese, da bi izgubila svoje ljubljene. Naj bodo najdeni v 
tvojem usmiljenem naročju. 
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 
13. postaja: Jezusa položijo Mariji v naročje 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
Marija, tako blizu se zdi tista betlehemska noč, ko si v svojem naročju 
držala novorojenega Otroka. Ob obiskanju angela si velikodušno razprla 
svoje naročje in vanj sprejela Boga samega. Pod križem, takrat, ko se je 
ponovno stemnilo, te je Oče prosil, da ponovno razpreš svoje naročje in 
vanj sprejmeš ne le svojega mrtvega Sina, ampak vse človeštvo, ki je 
zaradi greha izgubilo sijaj življenja. Poklicana si bila, da postaneš Mati 
človeštva, še več, postala si Mati zločincev, Mati izgubljenih in zasleplje-
nih, Mati prestrašenih učencev in apostolov. In ti si ostala Mati. Tista, ki ni 
sodila in ni obsojala, ampak le sprejemala v svoje nežno materinsko 
naročje. Ostala si tista, ki s svojim Sinom zbira in ne raztresa. Zbira vse 
tja do binkošti, ko se je ta vesela novica vendarle lahko raztresla po celem 
svetu. Marija, ostajaj med nami kakor Mati, ki odpira toplino naročja, kot 
tista, ki zbira celo nasprotnike. Ostani Mati Cerkve in nam tudi v tej noči 
pomagaj videti Jutro, iz preplašenih učencev delaj pogumne pričevalce 

tistih, ki so Ljubezen že okusili ter nas pošiljaj v ta svet kot glasnike neu-
stavljivega upanja. Kajti On je svet premagal. 
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

 
14. postaja: Jezusa položijo v grob 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
Ko stojimo pred to negotovo prihodnostjo, ki se v napovedih zdi kakor 
odprt grob, te prosimo upanja in zaupanja. Prosimo te, da se usmiljeno 
ozreš na naš narod ter nas na priprošnjo svoje Matere, zavetnice Slo-
vencev, posebej zavaruješ in zaščitiš. Nas v domovini in tiste po svetu. 
Majhni smo in v tolikih stvareh nepripravljeni, četudi bi radi nenehno de-
lovali močnejši in pogumnejši, kot v resnici smo. Ti si rad ponudil svojo 
usmiljeno roko vsem majhnim, potrebnim, nebogljenim, tistim, ki so te 
potrebovali. Mi te potrebujemo Gospod! Zelo. Zato se milostno ozri na nas 
in nas kljub mnogim storjenim neumnostim in neupoštevanju preventivnih 
ukrepov obvaruj. Trmasti smo že od nekdaj. In vendar naj bo tvoje us-
miljenje večje. Naj se grob pred nami spremeni v vrt vstajenja in naj bomo 
rešeni okužb, epidemije ter obvarovani smrti. 
Usmili se nas, o, Gospod.  
Usmili se nas.  

15. postaja: On živi! 
Molimo te Kristus in te hvalimo, 
ker si svojim križem svet odrešil. 
To so besede, ki so za vedno spremenile tok zgodovine. Nič več ni enako 
kakor prej, nobena bolečina ne more več imeti zadnje besede, nobena 
grožnja smrti se ne more več bohotiti nad Njegovo zmago. Kajti takrat, ko 
je smrt zasadila svoje zobe v Odrešenika in je že mislila, da ga je 
premagala, je spoznala, da je to le začetek njenega konca. Luč je 
premagala temo in tema se je morala poraženo umakniti. Tako bo tudi s 
to epidemijo. Njen rok je omejen. Težka skala je že odvaljena, kraj smrti, 
trpljenja, krivic in bolečin že postaja vstajenjski vrt srečanja, življenja in 
upanja. To je naš evangelij, to je naše življenje. Ta dokazana gotovost, 
da Gospod sredi največjih temin srca vselej posije s svetlobo, ki postane 
trajna Navzočnost. To so tistega Jutra izkušali zmedeni in prestrašeni 
učenci in žene. 

 
S krstom tudi mi živimo to Jutro, v katerem ostajamo priče Ljubezni, ki je 
svet že premagala! Hvala ti, o, Gospod.  
Hvala ti. 


