
24. MAJ 2020               -              7. VELIKONOČNA NEDELJA              -              LETO VI,  št.22 
Evangelij: Oče bo poveličal svojega Sina Jn 17,1 11a 

1 Tisti čas je Jezus povzdignil oči 
proti nebu in dejal: »Oče, prišla je 
ura. Poveličaj svojega Sina, da Sin 
poveliča tebe,  2 kajti dal si mu 
oblast nad vsakim človekom, da 
bi dal večno življenje vsem, ki si 
mu jih dal. 3 Večno življenje pa je 
v tem, da spoznavajo tebe, 
edinega resničnega Boga, in 
njega, ki si ga poslal, Jezusa 
Kristusa. 4 Jaz sem te poveličal na 
zemlji s tem, da sem dokončal 
delo, ki si mi ga dal, da ga 
opravim. 5 In zdaj me ti, Oče, 
poveličaj pri sebi z veličastvom, ki 
sem ga imel pri tebi, preden je bil 
svet. 6 Razodél sem tvoje ime 
ljudem, ki si mi jih dal od sveta. 
Tvoji so bili, pa si jih dal meni in 
so se držali tvoje besede. 7 Zdaj 

vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; 8 kajti besede, ki si mi jih dal, sem 
dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, in 
verovali, da si me ti poslal. 9 Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč 
za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; 10 in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je 
moje in poveličan sem v njih. 11 Nisem več na svetu;  oni so na svetu, jaz 
pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da 
bodo eno kakor midva.« 
 
DOBROTA JE LJUBEZEN, KI SE JE UČLOVEČILA 

V svoji velikoduhovniški molitvi pri zadnji večerji – del te molitve je 
današnji evangelij – Jezus pravi svojemu Očetu: "Poveličal sem te na zemlji 
s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal." Pri tem misli na delo 
odrešenja, ki je najveličastnejše razodetje Božje dobrote. Preden je po 



mukah trpljenja in smrti izpolnil nalogo, za katero je bil poslan, je "hodil iz 
kraja v kraj ter delal dobra dela", kot je v svojem govoru pred krstom 
prvega pogana dejal apostol Peter.  

Na svetu je že od nekdaj tako, da dobri ljudje mnogim gredo na živce. 
So pač vedno živo izpraševanje vesti in boleč očitek: zakaj tudi ti nisi 
boljši? Zakaj tako zanemarjaš svoj notranji obraz, svoje srce, svojo dušo? 
Na to misli apostol Peter v današnjem drugem berilu, ko govori o trpljenju 
pravičnih, dobrih, poštenih ljudi. Kdor trpi zaradi Kristusa, z mislijo nanj, 
predvsem pa v njegovem duhu, brez maščevalnih misli, je blagoslovljen. 
Po njem se namreč na poseben način razodeva Božja dobrota, ki se 
imenuje usmiljenje in odpuščanje. Te oblike Božje dobrote smo vsi najbolj 
potrebni, potrebujemo jo tudi v medčloveških odnosih. Da ne bi prišlo do 
kakšnih nesporazumov, prvi papež odkrito pove: "Nikakor naj nihče med 
vami ne trpi zato, ker bi bil morilec ali tat ali hudodelec ali ovaduh." Če 
mora kdo slišati besedo graje zaradi takih dejanj, ki jih obsoja vsak človek 
z zdravim čutom za to, kaj je prav in kaj narobe, tedaj ne sme govoriti, da 
je preganjan zaradi vere! Vsak kristjan naj bo novo razodetje Jezusa 
Kristusa: naj postane najprej do konca človeški v konkretnih življenjskih 
okoliščinah in tako bo najbolj zgovorno oznanjal Božjo dobroto. 
Krščanstvo ni eksotična roža, ki uspeva le v topli gredi, ampak pšenica, ki 
zori in obrodi sad sredi njive življenja. 

James Reston, dolgoletni predsednik družbe, ki izdaja znameniti 
dnevnik New York Times, je nekoč zapisal: "Vedno sem zagovarjal misel, 
da bi vsak časopis moral imeti urednika, ki bi bil odgovoren za dobre vesti. 
Ne mislim s tem na lepo zavijanje besed, ampak na resnična in 
oprijemljiva poročila o vsem dobrem in koristnem, ki ga ljudje napravijo in 
ki se vse prevečkrat izgubi v vsakdanjem metežu slabih novic." Bog je 
vsakogar od nas postavil za takega "urednika". Po besedah apostola Petra, 
ki ga vse nedelje po veliki noči poslušamo v drugem berilu, smo poklicani 
za glasnike Božje dobrote, "da bi oznanjali slavna dela njega, ki nas je 
poklical v svojo čudovito luč". Luč je simbol vsega dobrega. Mračen in 
meglen dan naenkrat postane ves veder in s soncem obsijan, če srečamo 
kakšnega dobrega človeka, če smo deležni prijazne besede ali drobne 
pozornosti. Še najbolj pa, če sami izkoristimo priložnost in naredimo kaj 
dobrega. 

Kdor zna biti dober kot kruh, kot pravimo Slovenci, če hočemo koga 
posebno pohvaliti, bo odličen "urednik dobrih vesti". Z zgledom bo 
oznanjal evangelij, "dobro vest" v najvišjem pomenu besede. Ljudje 
potrebujejo veliko dobrote. Ne narejene, "pocukrane", ampak pristne, 
prisrčne. Taka je Božja dobrota, ki naj bi se razodevala po nas. (Silvo Čuk) 

 
Sproščeni, zastonjski družinski in družbeni odnosi ter počitek po delu 

zelo krepijo družinske vezi, utrjujejo pa tudi prijateljstva z drugimi 
družinami. Današnji delovni ritem, ki ga narekuje potrošniška ekonomija, 



dejansko skoraj izniči, še zlasti v nekaterih poklicih, skupno življenje, še 
posebej v družini. Videti je, da sedanje življenjske okoliščine postavljajo na 
laž vse tisto, kar smo si predstavljali ali v kar smo verovali do nedavnega. 
Pričakovali smo, da nam bo napredek tehnike prinesel več prostega časa. 
Dogaja pa se, da zahtevni ritmi dela ter vožnja na delo in domov silovito 
zmanjšujejo možnosti za srečanja najprej med zakoncema, vedno manj pa 
je tudi časa za stike z otroki. V gospodarsko razvitih deželah je tako eden 
najtežjih izzivov, kako vzpostaviti prava ravnovesja v družini; med časom, 
posvečenim družini, in časom, ki je namenjen delu.  

Še zlasti nujno je, da se v našem času spomnimo, da je nedelja dan, ko 
ne delamo, dan počitka. Močno si želimo, da bi ga kot takšnega priznala 
tudi vsa civilna družba, ki bi tako omogočila svobodno izbiro, da ne 
delamo, ne da bi zato bili kaznovani. Delo je za človeka, ne pa človek za 
delo. V takem razumevanju dela zlahka zaznamo, da takšen odnos do dela 
zavaruje človeka in da je človek tako zavarovan pred vsako možno obliko 
sužnosti delu. Nikakor ni smiselno v delu iskati zadnji in dokončni smisel 
svojega življenja. To pa je tudi pot, da se ohrani trdnost družine in 
medosebnih odnosov znotraj slednje. Na prvem mestu torej ni delo, ni 
zaslužek, ampak družina kot taka. Odnosi znotraj nje, povezovanje s širšo 
družino, prijatelji in drugimi, ki pa pridejo v poštev v času, ko nismo v 
službi. Idealna priložnost za gradnjo tovrstnih odnosov je Gospodov dan. 
Poskušajmo ga na poseben način praznovati – dajmo mu smisel! Naj dan 
za Gospoda postane tudi naš – družinski dan.  

        Po: Družina: delo in praznovanje 
ŠMARNICE – MARIJANSKA POBOŽNOST 
V mesecu maju obhajamo šmarnično pobožnost v čast Materi Božji. 
Šmarnice za odrasle so redno pri sveti maši med tednom. Šmarnice za 
otroke pa predstavljajo Božjo Mater Marijo, njena različna imena, ki so 
vsak dan predvajane po spletu facebook Obnova župnijske cerkve Šmarje 
pri Jelšah. Lepo povabljeno k spremljanju in sodelovanju. Vse pa zopet 
povabimo tudi k svetim maša. 
 
OBHAJANJE SVETIH MAŠ IN DRUGIH BOGOSLUŽNIH OPRAVIL V 
PRIHODNJE 
Nekaj priporočil za lažje obhajanje bogoslužja. 
• udeležba se svetuje zdravim 
• obvezna je zaščitna maska  
• obvezno razkuževanje rok 
• rokovanje se opusti 
• obvezna socialna razdalja 
• razdalja ne veže družine in skupna gospodinjstva 
• zakrament svete spovedi je možno obhajati učilnici v župnišču. 
• podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno 
• podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno 



• podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno z zaščito.  
• cerkveni pogrebi in pogreben svete maše so dovoljeni, tudi ob 
navzočnosti več ljudi.  
 
NAŠI RAJNI 
Umrl je Jožef Rajbar iz Kristan Vrha. Pogreb bo v torek ob 15. uri. 
Spomnimo se rajnega v molitvi. 
 
BINKOŠTI 
Prihodnjo nedeljo so binkošti, zapovedan praznik. Z njimi zaključujemo 
letošnji velikonočni čas. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju. 
 
VEROUK IN OBHAJANJE ZAKRAMENTOV PRVEGA SVETEGA OBHAJILA IN 
SVETA BIRMA 
Kakor kaže verouk v tem veroučnem letu ne bo mogoč izpeljati do konca. 
Tudi priprave na prvo sveto spoved, prvo sveto obhajilo in sveto birmo ni 
izvedljivo, zato je obhajanje teh zakramentov prestavljeno na jesenski čas. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz Laš. 
 

7. VELIKONOČNA NEDELJA 
Ponedeljek 
25.5.2020 

sv. Beda 
Častitljivi 

  

Torek 
26.5.2020 

sv. Filip 
Neri 

duhovnik 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Leopolda Majerja, 8. dan 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
27.5.2020 

sv. Alojzij 
Gonzaga 

  
 

Četrtek 
28.5.2020 

sv. German 
Praški, škof 

  

Petek 
29.5.2020 

sv. Maksim 
Emonski 

  

Sobota 
30.5.2020 

sv. Ivana 
Orleanska 

devica 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Mira Božiča, Nika Mlinariča, 
Jožefo Mejavšek 

Nedelja 
31.5.2020 

BINKOŠTI 
Obiskane 

Device 
Marije 

9.00 
 

10.30 

za † Marijo Drozg    
za † Jožefa in Rozalijo Gaberšek 
za † Viktorja Rupnika (pogrebna) 
za † Antonijo Čakš 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


