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Evangelij: Na Jezusovo prošnjo prejmemo Duha Tolažnika Jn 14,15 21 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 15 
»Če me ljubite, boste spolnjevali moje 
zapovedi; 16 jaz pa bom prosil Očeta in dal 
vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri 
vas vekomaj: 17 Duha resnice, ki ga svet ne 
more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi 
ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. 
18 Ne bom vas zapústil sirot, prišel bom k 
vam. 19 Še malo in svet me ne bo več videl, 
vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli 
boste tudi vi. 20 Tisti dan boste spoznali, da 
sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. 21 
Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta 
me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil 
moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu 
razodél.« 
 
"ČE ME LJUBITE, BOSTE SPOLNJEVALI 

MOJE ZAPOVEDI"  
Starejši rod slovenskih kristjanov je svoje dokaj trdno versko znanje 

črpal iz tako imenovanega "velikega katekizma". To je razmeroma drobna 
knjiga, kjer so v obliki vprašanj in odgovorov na zgoščen in vsem razumljiv 
način obrazložene temeljne resnice in zapovedi krščanske vere. Katekizem 
je doživel precej izdaj. Pod naslovom Krščanske resnice – nauk in molitve 
ga je leta 1933 izdala Katoliška knjigarna v Gorici. Na začetku poglavja o 
zapovedih stoji vprašanje: "Ali je za zveličanje zadosti, če le verujemo, kar 
je Bog razodel?" Odgovor se glasi: "Za zveličanje ni zadosti, če le 
verujemo, kar je Bog razodel, ampak smo dolžni tudi spolnjevati, kar Bog 
zapoveduje." 

Isto nam govori Jezus v današnjem evangeljskem odlomku, ki je del 
njegovega poslovilnega govora apostolom pri zadnji večerji, torej njegova 
oporoka. Morda smo bili pozorni, da kar dvakrat poudarja: "Če me ljubite, 
boste spolnjevali moje zapovedi" in "Kdor ima moje zapovedi in jih 
spolnjuje, me ljubi". Po domače bi rekli: ljubezen do Boga je treba 
pokazati z dejanji. Tudi starši se ne zadovoljijo s tem, da jim otroci z 



besedami ponavljajo: "Rad te imam!" Če ne upoštevajo njihovih želja in 
ukazov, njihova ljubezen nima nobene življenjske vrednosti. Preskusni 
kamen naše ljubezni do Boga, kar je dejansko naša vera, je uresničevanje 
Jezusove največje zapovedi. V njej je povzet dekalog ali deset Božjih 
zapovedi, ki urejajo človekov odnos do Boga, Stvarnika in Očeta, in do 
soljudi, ki so zaradi skupnega Očeta naši pravi bratje in sestre. V obe smeri 
ima ta "največja zapoved" enako težo. Pobožen ljudomrznež je od Boga 
bolj oddaljen kot pa tisti, ki zna ustvarjati prisrčne medčloveške odnose, 
čeprav Boga z jezikom ne priznava. 

Pomembno se je odpreti delovanju Svetega Duha, kot so se 
novokrščenci iz Samarije, ki smo jih srečali v današnjem prvem berilu. 
Jezus obljublja apostolom in vsem svojim učencem Duha resnice. To je 
tista oživljajoča moč, ki v nas, če mu ne postavljamo ovir, rodi sadove 
krščanskega življenja, življenja po Božjih zapovedih. Apostol Pavel v 
svojem pismu Galačanom našteva za življenje silno dragocene "sadove 
Duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, 
zvestoba, krotkost, samoobvladovanje". Roditi te sadove pomeni "imeti 
Jezusove zapovedi in jih spolnjevati" ali z drugimi besedami – ljubiti Boga. 

Naše krščanstvo se mora "učlovečiti". To zahtevo je po pozornem 
branju evangelija spoznala in v odlokih drugega vatikanskega cerkvenega 
zbora izrazila Cerkev na pragu tretjega krščanskega tisočletja. Pastoralna 
konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu se začenja z razglasom: "Veselje in 
upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh 
kakorkoli trpečih, je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba 
Kristusovih učencev." 

Prošnja, s katero se obračamo k Bogu pri božični maši, ob prazniku 
učlovečenja Božjega Sina, velja za vse dni kristjanovega življenja: 
"Vsemogočni Bog, tvoja učlovečena Beseda nas je obsijala z novo lučjo. 
Naj odseva v naših delih, kar se po veri sveti v naši duši." (Silvester Čuk) 

 
POT V NEBESA 

Stara zgodba pripoveduje o dveh menihih, ki sta brala v še bolj starih 
knjigah, da je nekje kraj, kjer se nebesa stikajo z zemljo. Sklenila sta, da 
bosta tisti kraj poiskala. Odpravila sta se na pot. Prehodila sta sto dolin, se 
povzpela čez sto gora, prebredla sto rek in premagala tisoč nevarnosti. Do 
skrajnosti utrujena in že skoraj obupana sta končno le zagledala pred 
seboj vrata, na katerih je pisalo: Tu se nebesa stikajo z zemljo. Polna 
napetega pričakovanja sta s tresočo roko pritisnila na kljuko – in vstopila. 
Kje sta se znašla? Vsak v svoji celici.  

Nauk zgodbe je jasen. Če hočeš priti v nebesa, se ni treba odpraviti na 
dolgo in nevarno pot. Ostani, kjer si, bodi, kar si, stori, kar je treba. Izpolni, 
kar tisti trenutek terja od tebe dolžnost, kar ti nalaga vest, kar pričakujejo 
od tebe ljudje, kar ti narekujejo okoliščine in kar spoznaš Božjo voljo. 



Tako je delal Jezus. Vrata, kjer sta se zanj stikala nebesa in zemlja, so 
bila prav tam, kjer je tisti trenutek izpolnjeval Očetovo voljo. Izpolnjeval jo 
je zvesto, dobro, od ure do ure, vseh triintrideset let. To seveda ni bilo 
vedno lahko, človeška narava v njem se je upirala in prosila, naj bi šel kelih 
mimo nje. Toda on se ni upiral in tudi izbiral ni. Vse je sprejel nase: 
odgovornost dela, pestrost oznanjevanja, težo trpljenja, grenkobo smrti in 
veselje vstajenja. Praznik vnebohoda je bil vrhunec in sklep, ki je moral 
priti na koncu. Bil je vesela vrnitev domov, po dobro opravljeni nalogi. Ob 
prihodu v nebesa je lahko veselo vzkliknil: Oče, dopolnjeno je! 

Kdaj, kje in kako bomo mi doživeli vsak svoj »vnebohod«, ne vemo. 
Vemo pa nekaj drugega: kadarkoli smo tam, kjer nas prav tisti trenutek 
hoče imeti Bog, in če delamo to, kar On od nas pričakuje, smo tik pred 
vrati, na katerih piše: »Tu se nebesa stikajo z zemljo.« Po: F. Cerar 

 
ŠMARNICE – MARIJANSKA POBOŽNOST 
V mesecu maju obhajamo šmarnično pobožnost v čast Materi Božji. 
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. 
 
NAŠI RAJNI 
Umrl je Leopold Majer iz Kristan Vrha. Pogreb bo v ponedeljek ob 16. uri. 
Pogrebna sveta maša pa bo v torek ob 18. uri. Spomnimo se rajnega v 
molitvi. 
 
PRAZNIK GOSODOVEGA VNEBOHODA 
V četrtek je prazni Gospodovega vnebohoda. Lepo vabljeni k sv. maši ob 
18. uri v župnijsko cerkev. 
 
OBHAJANJE SVETIH MAŠ IN DRUGIH BOGOSLUŽNIH OPRAVIL V 
PRIHODNJE 
V preteklem tednu smo pričeli z mašami z ljudstvom. Nekaj navodil za 
lažje obhajanje bogoslužja. 

 udeležba se svetuje zdravim 
 v kropilnikih ni blagoslovljene vode  
 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 v prostorih župnišča. 
 podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno 
 podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob manjšem 



številu sorodnikov 
 podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, 

da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. 
 Cerkveni pogrebi so dovoljeni. Pogrebni obred se opravi v 

navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko 
darovana v cerkvi ob večji udeležbi. 

 
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 Kačjega Dola. 
 

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 
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Ponedeljek 
18.5.2020 

sv. Janez I. 
papež 

prošnji dan 

  

Torek 
19.5.2020 

sv. Kapistran 
red. prošnji dan 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Leopolda Majerja 
(pogrebna) 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
20.5.2020 

sv. Bernardin 
Sienski 

duh. prošnji dan 

  
 

Četrtek 
21.5.2020 

GOSPODOV 
VNEBOHOD 
sv. Timotej 

diakon 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Nikolaja Mlinariča 
(pogrebna) 

Petek 
22.5.2020 

sv. Marjeta 
Kasijska, red. 

  

Sobota 
23.5.2020 

sv. Evtih 
opat 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Lojzko, Janeza in Vilija 
Strašeka, starše Mikula, 
Edvarda Jagodiča 

Nedelja 
24.5.2020 

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

Marija Pom. 
kristjanov 

9.00 
 

10.30 

za † Emo Žerko, Alojza 
Sodeja, Ano in Ivana Suša 
za † Slavico Gaberšek (obl) 
 


