
Na cvetno nedeljo je množica navdušeno pozdravljala Jezusa. Tudi mi imamo v rokah zelenje, 

oljke, butare(vsak drži v rokah svoje zelenje). 

Na mizi je križ in sveča in vaza, kamor bomo dali zelenje. 
 

Primerno je, da začnemo s  pesmijo : Slavi ga, slavi ga…… (lahko pa zapojete tudi kakšno drugo 

primerno pesem). Med pesmijo mahamo z zelenjem in na tak način pozdravljamo Jezusa. Po 

pesmi bomo blagoslovili zelenje, če se ne moremo udeležiti blagoslova v cerkvi na tak način: 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 

Voditelj: Danes se spominjamo Jezusovega veselega vhoda v Jeruzalem. Z veliko vero in 

pobožnostjo se spomnimo tega zveličavnega vhoda. 

Molimo: Vsemogočni Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prošnje. 

Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da 

bo naše življenje polno dobrih del. Po Kristusu, našem Gospodu! (Zelenje pokropimo z 

blagoslovljeno vodo.) 

Voditelj: Naš pozdrav naj ne bo samo navaden pozdrav, temveč naj bo to pozdrav Odrešeniku, 
saj gre Jezus na križ, da nas odreši. 

Priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da se Jezusu zahvalimo za odrešenje. 

Po kratkem molku najprej oddamo vsi zelenje v vazo in vsi skupaj izpovemo kesanje. 

Voditelj:  Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod,  
usmili se. Vsi: Gospod, usmili se. 
Voditelj:  Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se. 
Voditelj:  Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se. 

Voditelj:  Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno 
življenje.  Vsi: Amen. 

Voditelj: Molimo. Vsemogočni večni Bog, po tvoji volji se je tvoj Sin, naš Odrešenik, učlovečil in 
šel v smrt na križu, da bi nam bil zgled ponižnosti. Iz njegovega trpljenja naj se učimo 
velikodušnosti in se veselimo vstajenja z njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje 
vekomaj. Vsi: Amen. 

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu  (12,12-16) 

Nekdo od  prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.   

Slovesni prihod v Jeruzalem  
 
Tisti čas je velika množica, ki je prišla na praznik, slišala, da Jezus prihaja v Jeruzalem. Vzeli so 
palmove veje, mu šli naproti in vzklikali:  »Hozána!  Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem 
imenu! In Izraelov kralj!«  
Jezus je našel oslička in sédel nanj, kakor je pisano: Ne boj se, sionska hči! Glej, tvoj kralj prihaja, 
sedeč na osličjem mladiču.  



Njegovi učenci sprva tega niso razumeli. Ko pa je bil Jezus poveličan, so se spomnili, da je bilo to 
pisano o njem in da so mu to storili.  
 

Sedaj  lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja... 
 
Sledijo prošnje 
 
Prošnje 

Voditelj:  Jezus nas ima rad in nam želi le najboljše, zato se lahko s svojimi prošnjami vedno 
obrnemo nanj: 

1. Jezus prosimo te za našega papeža Frančiška, naše škofe in duhovnike:  da bi v svoji sveti 
apostolski službi še naprej vsem oznanjali tvojo Besedo. 

2. Jezus, pomagaj vsem kristjanom, da bi znali biti ponižni, kakor si bil ti ponižen. 
3. Jezus pomagaj bolnikom, zlasti tem, ki so oboleli s koronavirusom, da bodo spoznali, da 

ima tudi trpljenje svoj smisel. 
4. Jezus, naj radi  poslušamo tvoj glas in odgovarjamo na tvoje vabilo, da ljubimo Boga in 

bližnjega. 
5. Jezus, prosimo te za vse naše sorodnike, prijatelje in znance, ki so že umrli; zaradi 

tvojega vstajenja naj doživijo večno srečo pri tebi. 
6. Jezus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. 
7. Jezus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih 

modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. 

Lahko doda  še vsak svoje prošnje.... 

Voditelj: Jezus, tebi smo zaupali svoje prošnje, tudi tiste, ki jih nismo povedali na glas. Prosimo 
te, usliši jih, da ti bomo hvaležni zdaj in vekomaj.  Vsi: Amen. 

Voditelj: Jezus je bil ponižen, zato je med ljudi prinašal mir. To dela tudi danes. Zmolimo Očenaš 
z željo, da bi znali biti ponižni in sprejemali njegov mir:   

Vsi: Oče naš…… 

Voditelj moli molitev v času bolezni: 

Usmiljeni Oče, 
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. 
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, 
zdravje, potrpežljivost in moč. 
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, 
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, 
da bomo trpečim pomagali z dejanji. 
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. 
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. 
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. 
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, 
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. 
Prosimo te, naj epidemija preneha, 
da bomo mogli živeti v miru in blaginji. 



Po Kristusu, našem Gospodu. 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. 

Voditelj: Molimo. Dobri Oče, pomagaj nam, da se bomo znali boriti zoper hudobijo našega srca. 
Vedno nas utrjuj v dobrem. Po Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi: Amen.  

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in 

pripelje v večno življenje. Vsi Amen. 

Zapojemo pesem:  Na križ si šel Gospod, na križ si šel za nas…. 

 


