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Evangelij: Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu Jn 15,1-8 

Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: 1»Jaz sem prava vinska 
trta in moj Oče je vinogradnik. 
2Vsako mladiko na meni, ki ne rodi 
sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, 
otrebi, da rodi še več sadu. 3Vi ste že 
čisti po besedi, ki sem vam jo 
povedal. 4Ostanite v meni in jaz v 
vas. Kakor mladika ne more sama 
roditi sadu, če ne ostane na trti, 
tako tudi vi ne, če ne ostanete v 
meni. 5Jaz sem trta, vi mladike. 
Kdor ostane v meni in jaz v njem, 
rodi obilo sadu, kajti brez mene ne 
morete ničesar storiti. 6Če kdo ne 
ostane v meni, ga vržejo proč kakor 
mladiko in se posuši. Te mladike 
poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. 
7Če ostanete v meni in moje besede 
ostanejo v vas, prosíte, kar koli 
hočete, in se vam bo zgodilo. 8V tem 

je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.« 
 
MLADIKE NA KRISTUSU 

Sveta Cerkev je skrivnostno naprej živeči Kristus, ki sam sebe imenuje 
vinska trta. Člani Cerkve smo mladike. S svetim krstom smo bili vcepljeni 
na trto in sedaj je naša naloga, da rastemo, zelenimo in rodimo sadove. To 
pa je mogoče le, dokler smo s trto tesno povezani, dokler  se v nas pretaka 
isti sok in smo živi organski del trte. Takoj ko nas kdo odtrga od trte, 
usahnemo in za nič drugega nismo, kakor da nas Gospodar vrže na ogenj 
in nebogljeni preminemo v pepel (Jn 15,1-7). 

Živi sok, ki se iz trte – Kristusa pretaka v mladike – kristjane, je Božja 
milost. Brez nje sta življenje in rast nemogoča.  

Po Božjem dopuščenju vsak človek sam svobodno odpira in zapira 
zapornice milostnih Božjih tokov med Kristusom in samim seboj. 



Greh je zares skrivnost in njegove smrtonosne vloge se kristjani veliko 
premalo zavedamo. 

Zaradi svoje kratkovidne poželjivosti, hudičevih zank in varljivega sveta 
zametujemo resnično življenje in kličemo nase smrt. Čim več greha, tem 
manj življenja. Ni moč spremeniti logične doslednosti v sorazmerju. 

Ko bi kristjani to bolj razumeli! Kako silno bi sovražili greh. Kako bi iskali 
vsa sredstva, da bi se izognili tragediji smrti, ki jo prinaša greh. Kako zelo 
bi spoštovali zakrament svete pokore, ki more obujati življenje. In kako 
radi bi dan za dnem uživali evharistični kruh, ki je kruh življenja. 

Tesnejšega zedinjenja s Kristusom kristjani na tem svetu zares ne 
moremo doživeti kot pri svetem obhajilu. Celotni Kristus z vso svojo Božjo 
in človeško naravo prihaja k nam. Njegova kri se preliva v našo kri. 
Njegovo telo se v eno spaja z našim telesom. In naša duša se 
pobožanstvuje. Nismo več mi, ki živimo, sam Kristus živi v nas. Smo na 
njem rastoče mladike. Drug z drugim se prepletamo in skupno pojemo 
slavospev življenja. po: S. Janežiču 
 
BREZ BOGA NE MOREM NIČ, Z NJIM PREMOREM VSE 

10. oktobra 1982 je papež Janez Pavel II. razglasil za svetnika poljskega 
redovnika – minorita očeta Maksimilijana Kolbeja. Ta je leta 1941 v 
koncentracijskem taborišču Auschwitz dal svoje življenje za družinskega 
očeta. Oče Maksimilijan je bil vse življenje bolehen, vendar je svojih 
sedeminštirideset let napolnil z izrednimi deli, tudi če gledamo samo na 
zunaj. Zgradil je mesto Brezmadežne – Niepokalanow blizu Varšave in tam 
začel tiskati časopise v visokih nakladah. Ko je svojim redovnim bratom 
razlagal odlomek iz Janezovega evangelija, ki se bere na današnjo nedeljo, 
je dejal: "Krščansko življenje je – če se smemo tako izraziti – sodelovanje z 
Bogom pri izpopolnjevanju, pri posvečevanju človeka. O tem sodelovanju 
pa je Odrešenik apostolom dejal: 'Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor 
mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi 
vi ne, če ne ostanete v meni …' Zveličar tu ne pravi, da bi brez njega ne 
mogli VELIKO storiti, pravi: NIČ, popolnoma nič! Uspeh dela torej ni 
odvisen od sposobnosti, od vneme, od denarja, čeprav so tudi to Božji 
darovi in uporabni za delo v Božjem kraljestvu. Za uspeh je odločilna edino 
in samo močna povezanost z Bogom. Če te povezanosti ni ali če je 
slabotna, so vsa druga sredstva brez koristi. Če pa je ta živa, bomo vse 
drugo zlahka našli." 

Ko beremo te modre besede, izrečene iz globokega prepričanja in 
potrjene z najvišjo ceno – daritvijo lastnega življenja, nam prihaja na 
misel, kar je rekel Jezus: "Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravico 
in vse drugo vam bo navrženo." Niti Kristus niti Cerkev ne katerikoli 
svetnik niso nikoli učili, da moramo popolnoma prepustiti Bogu, da deluje. 
Ne, vsi so vedno učili, da moramo sami storiti vse, kar je v naši moči. 
Sposobnosti in darove smo od Boga prejeli zato, da jih koristno 
uporabljamo za njegovo čast in za rast njegovega kraljestva ljubezni, 



pravice, dobrote in miru tukaj na zemlji. Šele potem pa lahko, povezani z 
Jezusom, govorimo kot sveti Pavel: "Vse premorem v njem, ki mi daje 
moč." 

"Jaz sem trta, vi mladike." S to podobo življenjske povezanosti je Jezus 
pri zadnji večerji povedal učencem, da bo po svojem odhodu s tega sveta 
deloval v njih, če bodo v srcu ohranili prostor zanj. Temu pravimo 
"odprtost za Boga". Povezanost med nami in Bogom, vcepljenost mladike 
na trto, se je začela na dan našega krsta, ki smo ga skoraj vsi prejeli kot 
majhni otroci. Ta povezanost se mora stalno krepiti in utrjevati. K temu 
pripomore zgled staršev in drugih članov družine ter kasneje življenje 
župnijske skupnosti, ki je razširjena družina Božjih otrok. Kristusovo 
življenje v nas se mora kazati tudi navzven. Kristusa moramo "izžarevati" 
kot sveti Frančišek Asiški. Biti moramo novo razodetje Jezusa Kristusa. 
Vzhodna modrost pravi: "Če moreš biti zvezda na nebu, bodi zvezda na 
nebu; če ne moreš biti zvezda na nebu, bodi kres na hribu; če ne moreš 
biti kres na hribu, bodi svetilka v svoji hiši." Svetilka, ki sprejema svetlobo 
od Luči.  Silvester Čuk 
 
MARIJA, MAJNIŠKA KRALJICA 

Mesec maj je po tradiciji s šmarnicami posvečen misli na nebeško 
mater Marijo. V likovni umetnosti ima Marija po številu in razširjenosti 
podob prav gotovo prvo mesto. Ni cerkve, ki ne bi imela vsaj ene Marijine 
podobe, če ne kar oltarja. Toliko jih je, a skoraj vsaka ima drugačno 
vsebino in lastno zgodovino. 

Marija ni nikoli upodobljena samo kot zgodovinska oseba, ampak 
pomeni njena upodobitev hkrati skrivnost učlovečenega Božjega Sina in 
nakazuje začetek odrešenja. Ta pomen Marije, Božje matere, je 2. 
vatikanski cerkveni zbor poudaril v »Dogmatični konstituciji o Cerkvi«, ko 
je zapisal, »da je Marija po Adamovem rodu zvezana z vsemi ljudmi, ki naj 
bodo odrešeni … Zato jo tudi pozdravljamo kot preodlični in docela 
edinstveni ud Cerkve v veri in ljubezni, in katoliška Cerkev jo s čustvom 
otroške vdanosti časti kot najljubeznivejšo mater.« 

 
SVETE MAŠE Z LJUDSTVOM 
Svete maše z ljudstvom in obhajanje drugih bogoslužij, sv. krst, sv. zakon 
in pogrebi s svetimi mašami so zopet dovoljene. Upoštevajmo priporočila 
in varujmo svoje zdravje, zato pri sveti maši v cerkvi nosimo maske, 
razkužujmo roke in držimo medosebno razdaljo. 
 
PETJE PRI SVETI MAŠI: Ljudsko petje pri sveti maši je zopet dovoljeno, 
zborovsko pa še ne. 
 
ŠMARNICE V MESECU MAJU: Mesec maj nas vabi k šmarnični pobožnosti. 
Šmarnice za  otroke pa bodo preko spleta.  
 
NAŠI RAJNI: Umrla je Veronika Novak iz Laš. Pogreb in pogrebna sveta 
maša bo v sredo ob 15. uri. Spomnimo se rajne v molitvi. 



VEROUK 
V mesecu maju bo zopet verouk. Veroučne skupine bodo z veroučenci 
istega razreda.  
 
PRVO SVETO OBHAJILO: Sveto obhajilo bo v nedeljo 23.maja, ob 10.30 
uri. Vabim vse k svetim mašam, kot pripravi na sveto obhajilo. 
 
PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SVETE BIRME 
Sveta birma bo v nedeljo 20. junija, ob 10.30 uri na Kristan Vrhu. Vabim 
vse birmance, njihove starše in botre, da prihajate k sveti maši ob 
nedeljah, ter tako skupaj delamo duhovno pripravo na sveto birmo. 
 
PRVI PETEK 
Petek je prvi v mesecu. Ta dan bo obisk bolnikov na domu. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz 
Grlič. 
 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ponedeljek 
3.5.2021 

sv. Filip in 
Jakob 

apostola 

  
 

Torek 
4.5.2021 

sv. Florjan 
mučenec 

17.00 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Janeza in Ano Belej 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
5.5.2021 

sv. Gotard 
škof 

  

Četrtek 
6.5.2021 

sv. Dominik 
Savio, dijak 

  

Petek 
7.5.2021 

sv. Gizela 
opatinja 

  

Sobota 
8.5.2021 

sv. Bonifacij 
IV., papež 

7.00 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Franca Šketa 
 

Nedelja 
9.5.2021 

6. 
VELIKONOČN

A NEDELJA 
sv. Atanazij 

škof 

9.00 
 
 

10.30 

za † Leopoldino Gajser 
za † Dragota Zlodeja (obl) 
 
za † Jožefo, Antona in 
sorodnike Baštevc, rodbino 
Bevcar, Zvonka Valenčaka 
za † Jožeta Vehovarja, rodbino 

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 


