
 
 
 

 

 

10. MAJ 2020                -               5. VELIKONOČNA NEDELJA              -               LETO VI,  št.20 

Evangelij: Kristus je pot, resnica in življenje Jn 14,1-12 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 1 »Vaše 
srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi 
vame verujte! 2 V hiši mojega Očeta je veliko 
bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: 
Odhajam, da vam pripravim prostor? 3 Ko 
odidem in vam pripravim prostor, bom spet 
prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer 
sem jaz. 4 In pot, kamor grem, poznate.« 5 Tomaž 
mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako 
bi mogli poznati pot?« 6 Jezus mu je dejal:  »Jaz 
sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k 
Očetu drugače kot po meni. 7 Če ste spoznali 
mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj 
ga poznate in videli ste ga.« 8 Filip mu je rekel: 
»Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo. 9 
Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med 
vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je 

videl Očeta. Kako moreš reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ 10 Mar ne veruješ, da sem jaz 
v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; 
ampak Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. 11 Verujte mi, da sem jaz v Očetu 
in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. 12 Resnično, 
resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam 
opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.« 
 
"POKAŽI NAM OČETA" 

Besede današnjega evangelija je povedal Jezus pri zadnji večerji, ko se je 
poslavljal od apostolov. Dopolnil je nalogo, za katero ga je Oče poslal na svet. S 
svojim naukom in čudeži je pokazal, da je Bog, enak svojemu Očetu, ki je tudi 
Oče vsakogar izmed nas. "Če ste spoznali mene," je dejal apostolom, "boste 
spoznali tudi mojega Očeta." Filipu samo od sebe uide vprašanje: "Gospod, 
pokaži nam Očeta in zadosti nam bo!" Jezus pa mu odvrne: "Kdor je videl 
mene, je videl Očeta." Na drugem mestu v evangeliju beremo Jezusovo 
zagotovilo: "Jaz in Oče sva eno." 

Slovenski pregovor pravi: "Kakršen oče, takšen sin." Pa nima v mislih toliko 
zunanje, telesne podobnosti, potez obraza, tudi ne samo značaja. Meri 
predvsem na tisto, kar oče da svojemu sinu (seveda tudi hčeri) iz svojega 



notranjega bogastva, ki si ga je sam pridobil z vzgojo in samovzgojo, kot veren 
človek z oblikovanjem svoje osebnosti po načelih evangelija. V polnem pomenu 
ta pregovor velja za Boga Očeta in njegovega Božjega Sina, na človeški ravni se 
uresniči le deloma. Če je oče dober, pravimo: škoda, da se sin ni vrgel po očetu! 
Tako govorimo, vendar vsak pameten človek ve, da se noben otrok ne "vrže" 
samo po starših, saj so poleg družinskih še nešteti drugi vzgojni vplivi. Psihologi 
in sociologi pravijo, da otrok že od najnežnejše dobe največ znanja in navad, 
dobrih in slabih, pridobi s posnemanjem, ki mu je prirojeno. Gotovo to še bolje 
kot učenjaki veste vsi, ki ste očetje in matere in ste svoje otroke ljubeče 
spremljali od trenutka spočetja dalje. Zaradi svoje telesne povezanosti z njim je 
otroku bližje mati, vendar otrok potrebuje tudi bližino očeta. Pred leti je v 
Ljubljani izšla knjiga "Klic po očetu". Tak klic prihaja že iz drobnega srca 
dojenčka, čeprav ga ni slišati. "Način življenja, ki se pokaže šele v odraslih letih, 
ima svoje korenine v odnosu dojenčka do očeta. Tudi zmožnost verovanja in 
zaupanja v Boga more izvirati od tod," je zapisano v vzgojnem priročniku Pisma 
staršem, ki posreduje napotke s splošno in versko vzgojo otrok do šestega leta. 

Francoski jezuit Aimé Duval je pred približno štirimi desetletji oznanjal z 
verskimi popevkami ob spremljavi kitare. Pripovedoval je, da mu je o Bogu 
največ povedal zgled očeta, ko so zvečer skupaj molili. Videl ga je, kako kleči, 
glavo ima zakopano v dlani in zbrano moli. In otrok je razmišljal: "Glej, kako je 
moj oče, ki je tako močan, da obvlada par volov, ki se prav nič ne boji župana in 
drugih veljakov, pred Bogom čisto majhen. Bog mora res biti zelo velik, ker moj 
oče pred njim kleči, pa tudi zelo prisrčen prijatelj, ker moj oče z njim govori kar 
v svoji delovni obleki." 

Marsikdo ima najbrž lepe spomine ne samo na svojo mamo, ampak tudi na 
svojega očeta, kar v nas spodbuja globoko hvaležnost. Dobro pa poznamo 
življenje okoli sebe in vidimo, da v premnogih družinah otroci nimajo prave 
opore in dobrega zgleda svojih očetov. To nam narekuje veliko molitve zanje in 
za njihove družine. Jezusa, Božjega Sina, prosimo, naj nam vsem vsak dan 
pokaže svojega Očeta, da bi si kot bratje in sestre pomagali med seboj. Najprej 
v družinah! Duhovniki smo samo ubogi ljudje. Tiste, ki jih bodejo v oči naše 
napake in slabosti, lepo prosimo: molite za nas, da bi vsako mašo doživljali kot 
svojo novo mašo, kot poročno daritev za dobrega Pastirja. (Silvester Čuk) 
 
ŠMARNICE – MARIJANSKA POBOŽNOST: Z mescem majem smo vstopili v 
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. 
 
OBHAJANJE SVETIH MAŠ IN DRUGIH BOGOSLUŽNIH OPRAVIL V 
PRIHODNJE: V preteklem tednu smo pričeli z mašami z ljudstvom. Prosimo, 
da se v čim večji meri držimo navodil za obhajanje bogoslužja. 

 Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov 
okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. 
Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim 



osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po 
televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega 
stanja najvarneje. 

 V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu 
primerno zaščito (šal, ruta ipd.). 

 Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim 
razkužilnim sredstvom, ki ga zagotovi župnija 

 Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno 
razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga 
vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v 
istem gospodinjstvu.  

 Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika. 
 Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali 

družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob 
upoštevanju ustrezne razdalje. Sodelovanje pevskega zbora med 
sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosti 
okužbe.  

 Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez 
izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo 
masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo 
čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. 
Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred 
obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. 

 Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo 
medsebojno razdaljo. Ob koncu svete maše naj se k vratom 
pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo 
od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod. 

 Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove 
vernikov, mora nositi masko. 

 Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki 
dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete 
maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne 
morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo 
spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu 
svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP). 

 Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. 
Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v 
cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno 
prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. 
Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in 
ohranjata razdaljo 1,5 metra. 

 Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob 
navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj 
ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne 
maske. 



 Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob 
navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj 
ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. 

 Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da 
sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in 
duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne 
ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za 
preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. 

 Cerkveni pogrebi so dovoljeni. Pogrebni obred se opravi v 
navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko 
darovana v cerkvi. Zato predlagam, da se najprej daruje pogrebna 
sveta maša h kateri lahko pride več ljudi, temu pa sledi pogrebni 
obred ob navzočnosti najožjih sorodnikov. 

 
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 Drviš in Polence. 
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Ponedeljek 
11.5.2020 

sv. Pankracij 
mučenec 

  

Torek 
12.5.2020 

sv. Leopold 
Mandić 

redovnik 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Ivanko Kropec (pogrebna) 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
13.5.2020 

Fatimska Mati 
Božja 

  
 

Četrtek 
14.5.2020 

sv. Bonifacij 
mučenec 

  

Petek 
15.5.2020 

sv. Zofka 
mučenka 

  

Sobota 
16.5.2020 

sv. Janez 
Nepomuk 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Milana Paviča  

Nedelja 
17.5.2020 

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

sv. Jošt, pušč. 

9.00 
 

10.30 

za † Marijo Mlinar  
 
za † Ivana Baštevca 
(pogrebna)  in Jožeta Baštevca 

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 

http://www.zupnija.kristanvrh.si/

