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H i š n a   c e r k e v 
 

Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20) 
 
 

Bogoslužje z blagoslovom zelenja na cvetno nedeljo 
 
 
 
 

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v tem času, ko naj preprečimo stike z zunaj stoječimi, v hišni 

skupnosti obhajamo cvetno nedeljo in blagoslovimo zelenje. Poudariti je treba, da naj ne 

vabite ljudi iz soseščine, da se Vam pridružijo. Omejite se na skupnost s tistimi, s katerimi se 

vsak dan družite, ki z Vami živijo pod eno streho! Če hočete določene dele bogoslužja obhajati 

v nemškem jeziku, najdete isti predlog na tej spletni strani tudi v nemščini.  
 

Na tem ozadju se bodo morda nekateri vprašali, ali tak „žegen“ sploh nekaj velja, ali je to tudi 

dovoljeno? Ker letos v cerkvi ni bogoslužja, je primerno, da zelenje blagoslovimo doma in se 

na ta način spomnimo Jezusovega vhoda v Jeruzalem. Kako naj torej blagoslavljamo? 

Najvažnejši del opravila je blagoslovna molitev. Beseda „blagosloviti“ pomeni „dobro o nečem 

govoriti“. Blagoslovna molitev torej postavi to, kar smo prejeli, v Božjo luč. Križ pa je prav v teh 

dneh, ko se spominjamo Kristusove smrti in vstajenja, osrednje znamenje Božje naklonjenosti 

človeku. Kar smo pokrižali, smo s tem tudi blagoslovili, to pomeni zaznamovali s simbolom 

našega odrešenja. Včasih osebe ali predmete tudi pokropimo z blagoslovljeno vodo, ni pa 

nujno potrebno.  
 

Kaj je treba upoštevati, da bosta skupna molitev in branje Svetega pisma čim bolj uspela? 
Pripravite najprej prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na mizo svečo. Ob njej naj bi bilo Sveto 
pismo. Če ga nimate, vzemite evangelij iz tega pripomočka. Pripravite tudi zelenje. Če se Vam 
zdi primerno, poleg tega še pet zelenih vejic, ki jih položite ob prazno vazo (potrebujete jih pri 
prošnjah). Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg tega je 
treba že prej pomisliti tudi na tole: 

• Razložite družinskim članom, da je udeležba prostovoljna. Kdor ne želi sodelovati, pa 
naj upošteva, da mora biti v tem času miren. 

• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V). 

• Določite, kdo bo bral katero besedilo. V skrajnem primeru lahko voditelj oz. voditeljica 
prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če vsi sodelujejo. Ta besedila so: uvod, klici z 
Gospod usmili se, evangelij in prošnje. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca. 

• Zmenite se, ali boste tudi peli. V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste 
speve. Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih raje pojete. 
Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice GLORIA, ki jo 
uporabljamo v dvojezičnih župnijah na južnem Koroškem (nekateri učenci so jo dobili 
kot šolsko knjigo). Kratica SG pa se nanaša na pesmarico »Slavimo Gospoda«. Če 
pesmarice nimate doma, prosite Vašega župnika, da jo za določen čas lahko vzamete 
iz cerkve domov. 
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SPOMIN GOSPODOVEGA VHODA V JERUZALEM 
IN BLAGOSLOVITEV ZELENJA 

 
 
 

ZAČETEK 
 

Pesem 
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo. Nato lahko zapojemo duhovno pesem, 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) 
Če ne moremo peti, lahko zaigramo primeren spev, na primer:  
https://www.youtube.com/watch?v=OBYQ_pZDs5E. 
 
 

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

Vsi  Amen. 
 

Voditelj, voditeljica ali nekdo drug prebere uvodne besede o vsebini današnjega slavja. 
 

Pretekli tedni za nas niso bili samo zato postni čas,  

ker se pripravljamo na velikonočni praznik. 

Ne da bi hoteli, smo se morali marsičemu odpovedati. 

Danes na primer ne moremo nesti našega zelenja v cerkev, 

tam doživeti skupnost in prejeti blagoslov. 

Kljub temu smo se zbrali, da bi vstopili v veliki teden 

in se spominjamo Kristusovega slavnega vhoda v Jeruzalem. 

Njegov prihod je bil povezan z veseljem in velikimi pričakovanji. 

V naslednjih dneh pa je prišlo do preobrata. 

Jezusa so zavrgli in kruto usmrtili. 

Jezus torej na cvetno nedeljo gleda v negotovo prihodnost. 

Prav zaradi tega smo letos s Kristusom tesno povezani. 

Tudi mi ne vemo, kaj nas vse še čaka: 

bolezen, izguba delovnega mesta ali še kaj hujšega. 

Kljub temu bomo v enem tedno obhajali veliko noč. 

To je veliki praznik upanja –  

letos predvsem upanja, da ti dnevi krize niso konec vsega, 

čeprav bo prišlo marsikaj drugače, kot si to predstavljamo. 

Tudi Jezusu se je godilo podobno. 

Prosimo ga na začetku tega slavja, da se nas usmili. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBYQ_pZDs5E
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Klici z »Gospod, usmili se« 
Klice prebere voditelj, voditeljica ali nekdo drug. 
»Gospod, usmili se« lahko zapojemo; napevi:  
- Gospod, usmili se (GLORIA 434/SG 697) 
- Kyrie eleison (GLORIA 665) 
- Drugi napevi: GLORIA 485 (SG 307), 489, 605, 613, 659, 666, 667. 

 
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 najdemo smisel našega življenja.  

(Gospod, usmili 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. 
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POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI 
 
 
 

Spev pred evangelijem in evangelij (Mt 21,1-11)  
 
Tukaj najdete evangelij, ki se danes bere v katoliških bogoslužjih po vsem svetu. Če gre, naj 
bralec ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo izmed navzočih. 
Pred evangelijem lahko zapojemo primeren spev, na primer: 

- Hvala ti, Kristus (GLORIA 668/SG 341)  
- Slava ti, Kristus (GLORIA 669/SG 344) 

 

 

Berilo iz svetega evangelija po Janezu. 
 

Ko so se Jezus in učenci približali Jeruzalemu  

in prišli do Bétfage 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 sédel 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: 

»Hozána Davidovemu sinu! 

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! 

Hozana na višavah!« 

Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto razburkalo  

in govorilo: »Kdo je to?«  

Množice pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.« 
 

Kristusov evangelij. 

Vsi Hvala tebi, Kristus. 
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Če želite: Poglobitev evangelija v obliki pogovora 
 
Sedaj lahko poglobimo evangelij na osnovi nekaterih vprašanj. 
Iz tukaj navedenih vprašanj izberite kvečjemu tri, ki so za Vašo skupnost najbolj zanimiva. 
Oseba, ki vodi pogovor, pazi, da vsak lahko pove svoje mnenje. 
Druge predloge, kako lahko poglobimo svetopisemsko besedilo, najdete na: 
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-
branje-svetega-pisma.pdf 

 

Oglejte si besedilo še enkrat in preverite,  

kako obsežno pisec pripoveduje o oslu in koliko o dejanskem vhodu Jezusa v Jeruzalem. 

Kaj opazite? Kaj so lastnosti osla (v primerjavi s konjem) iz zornega kota tedanjega časa? 

Preberite ti dve besedili iz Stare zaveze: 

- Prva Mojzesova knjiga 49,10-11 

- Zaharija 9,9-10. 

 

Prvič jezditi na neki živali in jo zapleniti je bila v starem veku pravica vladarja. 

Sprejeli so ga tako, da so na njegovi poti razgrnili oblačila. 

Poglejte iz tega zornega kota na Jezusovo življenje: 

Zakaj ga častimo kot kralja, čeprav nikoli ni sedel na prestolu? 

 

Kako bi Jezus danes prišel v Jeruzalem (= Vaš domači kraj)? 

Kako bi ga spoznali? 

 

Kako se Vam godi, če govorite o svoji veri? 

Kje Vas odklanjajo, kje potrjujejo? 

 

Ljudje, ki so Jezusu vzklikali, so z njim povezali pričakovanja, ki jih ni izpolnil. 

V katerih vidikih se je spremenila Vaša vera na ozadju podobnih življenjskih izkušenj? 

 

Na koncu pogovora je lahko to vprašanje: 

 

Kaj ste spoznali na osnovi tega pogovora? 

Kaj bo Vas spremljalo v prihodnjem tednu? 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
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ODGOVORITI in MOLITI 
 

Blagoslovna molitev 
V  V evangeliju smo slišali o Jezusovem vhodu v Jeruzalem. 

Ljudstvo ga je pozdravilo z vejami in vzklikalo. 

V spomin na te dogodke bomo sedaj blagoslovili zelenje 

in prosili Boga, naj nas v teh dneh varuje vsega hudega. 
 

Blagoslov zmoli ali voditelj oz. voditeljica ali pa vsa skupnost. Medtem držimo v roki zelenje. 
 

Vsemogočni, večni Bog,  

blagoslovi to zelenje, 

Na tem mestu naredimo nad zelenjem križ. 

znamenje življenja in zmage. 

Veseli bomo spremljali Kristusa kralja. 

Varuj in spremljaj nas v teh dneh negotovosti in strahu. 

Daj nam živeti na tem kraju v miru in slogi. 

Utrdi nas v veri, upanju in ljubezni, 

da bo naše življenje polno dobrih del. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi Amen. 
 

Zelenje lahko pokropimo z blagoslovljeno vodo. Če želite, lahko z blagoslovljeno vodo in 

zelenjem greste po hiši (stanovanju) in jo blagoslovite kakor v božičnih dneh. Poleg tega na 

tem mestu lahko zapojemo primerno pesem, na primer „V Gospodu je moja moč« (GLORIA 

890) ali zaigramo: 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. Voditelj oz. voditeljica povabi navzoče 
k molitvi. Le-ti lahko preberejo molitvene namene ali po svoje povejo, za koga ali kaj prosijo. 
 

V Hozana – tako je ljudstvo pozdravilo Jezusa. 
Ta vzklik je hkrati tudi prošnja. 
Pomeni namreč prevedeno:  
»Prosimo te, Gospod, daj vendar rešitev!« 
To je značilno za naše življenje:  
Včasih smo polni veselja, potem pa spet potrebujemo pomoč. 
Danes je naša »Hozana« bolj prošnja kot slavospev. 
Priporočimo se torej Jezusu Kristusu, našemu Odrešeniku z besedami: 
Prosimo te, Gospod, daj vendar rešitev! 
 

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar rešitev! 

https://www.youtube.com/watch?v=4zxQMYAQ9jE
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V Jeruzalem nisi prišel kot vladar. 
Sedel si krotak in ponižen na oslu, da bi svojemu ljudstvu oznanil mir. 
Pomagaj nam, v teh dneh krize ohraniti mir, ki ga nam daješ – 
v družinah, v naši družbi in med vsemi narodi. 
 

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar rešitev! 

 

Ljudstvo je tvoj prihod hrepeneče pričakovalo. 

Pomagaj vsem, ki so osamljeni, ki v teh dneh pogrešajo skupnost s svojimi dragimi 

in nestrpno čakajo, da jih bo lahko spet kdo obiskal. 
 

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar rešitev! 

 

Tvoje kraljestvo ni od tega sveta, 

tvoj prihod lahko tudi prekriža naše načrte. 

Pomagaj tistim, ki v teh dneh obupavajo, ki jih mučijo skrbi in strahovi, 

ker so ogrožena njihova podjetja ali delovna mesta. 
 

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar rešitev! 

 

Tvoja pot v Jeruzalem se je končala na križu. 

Pomagaj bolnikom, ki v teh dneh umirajo ne da bi jim lahko sorodniki stali ob strani,  

in žalujočih, ki so brez tolažbe. 
 

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar rešitev! 
 

Ko si dosegel Jezusalem, si najprej šel v svetišče. 

Pomagaj nam, ki v teh dneh pogrešamo velikonočna bogoslužja. 

Naj tudi doma občutimo tvojo bližino in dobroto. 
 

Vsi Prosimo te, Gospod, daj vendar rešitev! 

 
Sedaj lahko nadaljujemo s prošnjami posameznikov. Nato zmolimo Gospodovo 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. 



8 

 

SKLEP 
 
V Prosimo na koncu tega slavja za Božji blagoslov. 
Naj varuje nas in vse, za katere smo danes molili. Kratek molk 
 
Gospod Bog, v svojem velikem usmiljenju  
daj nam, svojim služabnikom,  
da bomo duhovno bogati in varni. 
Tvoj blagoslov naj nas spremlja, 
da se ti bomo vedno zahvaljevali 
in te vekomaj veseli slavili. 

 

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. 

 

V Hvaljen Jezus. 

Vsi  Vekomaj. Amen. 

 

Na koncu lahko zapojemo primerno pesem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viri: 

• Rimski misal 

• Berila in evangeliji za nedelje in praznike v letu A 

• Klaus Einspieler 
 

Pripravil in uredil:  
Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo 
 


