
 
 

CVETNA NEDELJA 
»Hozana, na višavah!« / Mr 11, 10/ 

 
Božja beseda Cvetne nedelje    

Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; Mr 11,1-10. 
                                   

Med letošnjim postom smo se odločno podali na pot, ki vodi do največjega krščanskega praznika, Velike noči, z 
željo, da bi sledili Jezusu vse do konca. Pot se nam mogoče zdi nekoliko dolga in potovanje naporno. Ne 
pozabimo, da nismo sami. Spremlja nas namreč Duh Božji. 
Danes smo priče Jezusovemu prihodu v Jeruzalem, kraj njegovega trpljenje. Jezus ve, kaj ga čaka. Vendar on 
svobodno izbere, da se bo predal iz ljubezni do nas in do svojega Očeta. Tja pa ne gre sam, ampak skupaj z 
učenci, ki jih dejavno vključi v to dogajanje.  
Tako kot prebivalci Jeruzalema, tudi mi danes sprejmimo Jezusa, ponižnega kralja, sedečega na osličku. Z našimi 
butarami ali oljčnimi vejami mu vzklikajmo ter ga prepoznajmo kot tistega, ki prinaša odrešenje našemu svetu. 
Da, »blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem« ! To je naše dejanje vere.  
 
Kako moliti za lastno spreobrnjenje (4/4) 
 
Pisanje: vzemi list papirja in svinčnik. Nariši dva stolpca. V prvega napiši vse tisto, česar te je sram: določeno 
obnašanje, neka odločitev ali laž, tišina, pogled, ... itd. Nato v drugi stolpec napiši, ob vsaki od besed v prvem, 
tisto, kar je tej besedi nasprotno. Na koncu zbriši besede v prvem stolpcu in se v molitvi obrni na Boga: »Gospod, 
pomagaj mi!« 
 
Doma 
V krogu družine ali s prijatelji se vprašajmo zakaj bomo po maši vzeli blagoslovljene oljčne veje ali butare na naše 
domove. Kakšen je pomen te geste, ki se nam sicer lahko zdi samoumevna? Kam  v hiši jih bomo položili? Ali je 
kdo v naši okolici, ki bi bil vesel oljčne vejice, pa se ni mogel udeležiti svete maše in bi mu jo lahko prinesli? 
Skupaj ponovno preberemo nedeljski evangelij. Predvidimo lahko nekakšen družinski obred. V trenutku, ko 
vstopimo v naš dom z oljčnimi vejami, zapojemo primerno pesem in jih položimo oz. zataknemo za križ, ki ga 
imamo v skupni sobi. Ne pozabimo nesti v župnijo lanskoletne oljčne vejice, iz katerih bodo naredili pepel za 
obhajanje naslednje pepelnične srede.  
 
 
Branje 
Molitev ob evangeljskem odlomku naslednje nedelje 
pomaga k poglabljanju  molitvene izkušnje oz. izkustva 
Boga, ki deluje v tvoji molitvi. Pri tem načinu molitve ne 
gre za to, da bi moral kaj razumeti, ampak za to, 
da  tvoje  najgloblje bitje preprosto uči počivati v Njegovi 
navzočnosti. Zato vedno poljubi besedo, jo objemi, se ji 
pokloni, jo pobožaj in jo ponavljaj. Da se ti srce ogreje in 
ti bo dano razumeti in sprejeti Jezusa v svoje življenje in 
zajemati iz Njegove moči.  
 

Iz svetega evangelija po Marku 
Mr 11,1-10 
 
Slovesni prihod v Jeruzalem 
 
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, bosta našla privezanega oslička, na 
katerem še nikoli ni sedèl noben človek. Odvežita ga 
in pripeljita. In če vama kdo reče: ›Zakaj to delata?‹ 
recita: ›Gospod ga potrebuje in ga bo takoj poslal 
nazaj sèm.‹« Odšla sta in našla oslička, privezanega 
pri vratih zunaj ob cesti, ter ga začela odvezovati. 
Nekateri izmed tistih, ki so tam stali, so jima rekli: 
»Kaj delata? Zakaj odvezujeta oslička?« Odgovorila 
sta jim, kakor je rekel Jezus, in so ju pustili. Pripeljala 
sta k Jezusu oslička, položila nanj svoja plašča in 
sédel je nanj. Veliko ljudi 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 kraljestvo našega očeta Davi-
da, kraljestvo, ki prihaja! Hozána na višavah!« 



Ponedeljek 19 Dobro zaključiti  
Skoraj smo na koncu Jezusovega javnega 
delovanja, ki ga  vodi v Jeruzalem. Triletno 
delovanje je stkano iz srečevanj, ozdravljenj in 
oznanjevanja. Kaj vse smo doživeli z njim in 
njegovimi učenci: koliko veselja, žalosti, 
konfliktov in presenečenj. Sedaj je priložnost, da 
se spomnimo Jezusove besede ali dogodka, ki 
me v tem trenutku nagovarja in ki lahko 
»obarva« naslednje dneve kot priprava na veliki 
teden. 
Gospod, prosim te za milost, da bi bil v polnosti 
s teboj; milost, da bi te bolj poznal in hodil za 
teboj.  
 

Torek 20 Dobro se pripraviti 
Zdi se, da je Jezus dobro premislil svoj preroški vstop v mesto. Dvema učencema je naročil naj najdeta oslička in 
jima dal navodila, ki so presenetljivo natančna. Predvidi tudi vprašanja, ki sta jih učenca lahko deležna. Jezus se 
odloči, da potrebuje svoje učence, da potrebuje nas, v tem ključnem trenutku. Ta prizor se dogaja blizu Oljske 
gore, kamor se bo vrnil na Veliki četrtek. Nanj se namreč pripravlja. Kaj pa jaz? Koliko časa si vzamem za pripravo 
na veliki četrtek oz. na prihajajoče velikonočne praznike? 
 
Sreda 21 Spustiti iz rok 
Kot rečeno, učenca, ki gresta iskati žrebe, sta povprašana s strani lastnikov oz. sosedov: » Kaj delata, da 
odvezujeta žrebe?« Odgovorila sta, kar jima je rekel Jezus in so ju pustili. Ta prizor govori o Jezusovem zaupanju 
do drugih; o »nalezljivem« zaupanju, ki se prenese na ljudi in učence. To je povabilo k drži »spuščanja iz rok«, k 
drži, ki bo njegova v dneh trpljenja. Tudi jaz bom poizkusil, da bi ta drža postala del mene.  
 
Četrtek 22 Vstopiti v veselje 
V našem prizoru je Jezus sprejet kot kralj sedeč na osličku. In »mnogi so na pot pogrinjali svoje plašče, drugi pa 
so z dreves sekali zelenje in ga stlali po poti«. To se nam lahko zdi kot sprejem kakšnega pomembnega politika ali 
rockovske zvezde. Koliko bolj sem povabljen, da izkažem priznanje Njemu, ki nas prihaja odrešit. Namesto 
pogrinjanja plašča, najdem gesto, s katero izrazim kako On ostaja kralj v mojem življenju. 
 
Petek 23 Izraziti svojo vero 
Množica se ne ustavi samo pri velikih gestah spoštovanja, ampak vzklika Jezusu govoreč: »Hozana Davidovemu 
sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem!« To je izpoved vere z besedami ljudstva, ki je v velikem 
pričakovanju. Jezus je za njih tisti, ki so ga napovedali preroki kot sad obljube dane Davidu. Tudi jaz lahko najdem 
podobne besede, npr. v psalmih: » Jezus, ti si moj ščit, moja luč...«, ali pa v sodobnem jeziku: »Jezus, ti si moj vir 
energije oz. moči, moja temeljna povezava...«. Danes si vzamem čas, da mu izrazim svojo vero.  
 
Sobota 24 Vstop v trpljenje 
Potem ko je množica vzklikala »Hozana«,  mu bo v naslednjem trenutku kričala: »Križaj ga!«. Veliko jih je videlo v 
njem Mesija, ki osvobaja, vendar se bodo kmalu nalezli strahu in zavisti. Zavem se, kako s težavo sam sprejmem 
način preko katerega me Jezus želi rešiti. V sebi lahko zaznam razdeljeno srce, še posebno takrat, ko pridejo 
nasprotovanja in boji. Gospod, prosim te, da lahko ostanem poln zaupanja tudi na kraju tvojega križa in na kraju 
mojih križev. 
 
Nedelja  25 Biti ob njem 
Pred nami je pester teden. Povsod po svetu, po naših cerkvah in skupnostih, v mestu ali na podeželju, bomo 
videli ljudi z oljčnimi vejami in butarami. To je praznik za male in velike, ker se namreč pripravlja nekaj 
pomembnega. Vsako leto nas bogato velikonočno obredje spomni, da potrebujemo čas in ponovno udeležbo pri 
liturgiji, ki nam pomaga še globlje vstopiti v skrivnost podarjenega bivanja in sprejeti odrešenje v naših življenjih. 
Odločimo se, da bomo živeli ta čas obredov s posebno pozornostjo in notranjo občutljivostjo. Še danes se 
odločimo vstopiti v Jeruzalem z Jezusom v prepričanju, da nam Bog, sredi trpljenja, obljublja polnost življenja.  
 
 



--- MALA ŠOLA ZDRAVJA V TELESU, DUŠI IN DUHU--- 
 

Moj največji sovražnik je moj ego. Ego je moj nepravi – lažni jaz. 
Ego izkrivlja dojemanje sebe in bližnjega. Zato trpim in 
povzročam trpljenje. Ego se poistoveti: jaz sem moje misli, čustva, 
telo in to kar posedujem. Ego je prepričan, da je stvarnost to, kar 
lahko opiše z besedami in razume z mislimi. Ego je zgrešeno 
dojemanje tega, kdo v resnici sem. Je optična prevara zavesti 
(Einstein). 
Povzroča napačno razlaganje stvarnosti in zgrešeno delovanje, s 
katerim se poskušamo znebiti strahu in zadovoljiti svojo potrebo 
po več, ki je v nas kot nenasitno brezno – hrepenenje. Vsak od 
nas nosi v sebi to matrico norosti, to motnjo, ki se imenuje ego 
(utvara, da sem sam svoj vir, pogovor s seboj, vrtenje okrog sebe, 
nalimanost na stvari in ljudi, skratka nezavedanje). Na egu ni 
mogoče graditi drugačnih odnosov. 
 
To s čimer se moj jaz običajno istoveti v resnici nisem jaz. Jaz 
nisem svoj ego. 
Jaz nisem moje misli, ki predstavljajo stvari. Jaz nisem moj spol, 

lastnina, telo, narod, rasa religija ali poklic. Jaz nisem samo mati, oče, mož, žena, sin, hči ipd. Jaz nisem moje 
znanje, mnenja. Jaz nisem tisto, kar me moti in mi ni všeč. Jaz nisem moja preteklost. Jaz nisem moja življenjska 
zgodba. Jaz nisem moji spomini. Jaz nisem prisilno mišljenje, ki se v meni ves čas dogaja na podoben način kakor 
prebava ali krvni obtok. Jaz ni tisti glas, ki v moji glavi nenehno govori in se igra neštete samogovore s strahovi, 
skrbmi, žalostmi, jezo ipd ipd. 
 
ZDRAVILO 
 
Pomaga »korenita ponižnost«,  prepričanje, da lahko črpam iz drugega Vira, ne iz sebe. Sem le orodje. Svoje 
nadarjenosti in genija ne pripisujem sebi, ker mi je podarjen in ga imam le v uporabi in izposoji. Zato lahko delam 
velike in pomembne stvari za druge. Prve in končne odgovornosti za svoj dar ne pripisujem sebi. Nisem preveč v 
skrbeh zaradi svojih neuspehov, niti nimam potrebe, da bi sebi delal/a reklamo in se povzdigoval/a in 
poveličeval/a pred drugimi. Moje življenje mi ne pripada in si ga ne lastim. Vem, da mi je bilo podarjeno kot sveta 
dolžnost in skrbništvo. Živim iz tega, da me Nekdo jemlje zelo resno. Čutim, da sem globoko spoštovan/a, 
sprejet/a, ljubljen/a in dragocen/a. To je vse, kar vsak izmed nas resnično potrebuje.  
Moj resnični jaz je veliko bolj slaven, ozemljen, osnovan, izviren in svoboden, kakor bi bil lahko kadar koli 
samoproizvedeni egocentrični jaz. Deležen/a sem življenja samega Boga.  
 
Predlog za molitev: 
Gledam vso zgodovino mojih konfliktov in prepirov in sem pozoren/a na svoj ego, ki s pomočjo bolečinskega 
jedra, nenehno išče, kako bi me prevaral, da se z njim poistovetim in povzročam trpljenje sebi in bližnjemu. Vsa 
stara in boleča potlačena čustva imenujem bolečinsko jedro.  Vključuje tudi bolečino vseh ljudi skozi zgodovino 
nasilja. To kolektivno bolečinsko jedro se vsak dan povečuje. Ko rastemo se razrašča tudi naše bolečinsko jedro. 
Prosim Gospoda, da mi pokaže moje osebno bolečinsko jedro, ki je glavna hrana mojega ega. Jaz nisem moj ego, 
ki se hrani iz nasilja in bolečine. 
Prosim Gospoda, da me osvobodi ujetosti v svoj ego, da ga bom prepoznal/a in se zavedal/a Njegove ljubezni do 
mene, ki je moja resnična istovetnost. 
Moje bolečinsko jedro ima vse tiste lastnosti, ki me najbolj motijo pri sočloveku.  
Najbolj se pokaže pri konfliktu in nasilnem obtoževanju drugega za svoje težave, jezo, strah, žalost. Svojo lažno 
tolažbo mi kaže takrat, ko obtožujem, obsojam, zmerjam, besnim. 
Kaj prosim Gospoda v odnosu do svojega najbližjega? 
Gospod naj se zavedam, da jaz nisem svoja jeza, strah, žalost in prizadetost. Jaz sem tvoj in v tebi, sredi vseh 
občutkov in dogodkov. Tudi med nama. Na tem želim graditi. Ti si zame, jaz sem zate. Ti si v meni, jaz sem v tebi. 
Ti me edini izpolnjuješ. 
 
 
POSEBNO IN VSAKDANJE SPRAŠEVANJE: 
 
Zjutraj: ko vstanem, se zavem ujetosti v svoj ego in prosim Očeta, da bi živel/a v Njegovi ljubezni do mene, ki je 
moja resnična istovetnost, v tem dnevu in vsak dan. 
Čez dan (pred/po kosilu, ali po službi): prosim za milost zavedanja, kje povzročam trpljenje sebi in bližnjemu 
Zvečer: pregledam, kako mi je do tega trenutka (ne)uspelo živeti moja resnično istovetnost in prepoznavati svoje 
poistovetenje z svojim egom. 


