
9. MAJ 2021             -              6. VELIKONOČNA NEDELJA              -            LETO VII,  št.20 
Evangelij: Kdor zares ljubi, da življenje za svoje prijatelje Jn 15,9 17 

Tisti čas je rekel Jezus svojim 
učencem: 9»Kakor je Oče mene ljubil, 
sem tudi jaz vas ljubil. Ostaníte v moji 
ljubezni! 10Če boste izpolnjevali moje 
zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, 
kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi 
svojega Očeta in ostajam v njegovi 
ljubezni. 11To sem vam povedal, da bo 
moje veselje v vas in da bo vaše 
veselje dopolnjeno. 12To je moja 
zapoved, da se ljúbite med seboj, 
kakor sem vas jaz ljubil. 13Nihče nima 
večje ljubezni, kakor je ta, da dá 
življenje za svoje prijatelje. 14Vi ste 
moji prijatelji, če delate, kar vam 
naročam. 15Ne imenujem vas več 
služabnike, ker služabnik ne ve, kaj 
dela njegov gospodar; vas sem 
imenoval prijatelje, ker sem vam 
razodel vse, kar sem slišal od svojega 

Očeta. 16Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da 
greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli 
ga boste prosili v mojem imenu. 17To vam naročam, da se ljúbite med 
seboj!« 
 
LJUBITE SE MED SEBOJ 

Jezus nas v današnjem evangeliju opominja, naj bomo tudi med seboj 
eno. Vedno znova nas ta misel preseneča, kako da je bližnji tako 
pomemben, naravnost usoden, saj ne verujemo v soseda, znanca, krhkega 
človeka, temveč v mogočnega Boga. Toda »ljubiti Boga« je lahko zelo zelo 
poceni: le lepe besede, prijetna čustva, ki nič ne stanejo. Zato mora naša 
ljubezen skozi preizkus ljubiti bližnjega, ne nekega oddaljenega, 
abstraktnega, marveč prav tega in prav s takšnimi pomanjkljivostmi in 
napakami. Zakaj Jezus zahteva ljubezen do bližnjega? Ker je sam v 
bližnjem. Približal se je in vstopil v sočloveka. Kristusovo življenje ni le v 



meni, temveč v vsaki somladiki. Oba živiva od istega »soka« in se krepiva 
drug ob drugem. Zato mora biti med nama enotnost, povezanost, 
ljubezen. Ljubezen pa mora biti dejavna. 

Apostol Pavel pravi: »Kaj pomaga, bratje moji, če imam vso vednost in 
vse znanje, ljubezni pa bi ne imel – mi vse to nič ne koristi.« 

Mnogi so iz ljubezni do Kristusa darovali svoje življenje za druge. Jezus 
ne zahteva, da bi morali dati vsi kristjani življenje za druge, ampak pomeni 
dati svoje duševne sposobnosti na razpolago drugim tako, da bi bilo »dati 
življenje za svoje prijatelje« višek našega nenehnega izgorevanja v dobro 
svojih prijateljev. 

In v čem je prava ljubezen? 
Ljubezen je brez dvoma velika stvarnost. Nihče ne dvomi, da obstaja. 

Toda ne moremo je zaznati z aparati. Ljubezen se čuti. Zasije v 
zaljubljenem pogledu, v besedi, v glasu, v nežnosti roke, nesebičnem 
nasvetu, v dajanju pomoči, v hrabrem spodbujanju, v vztrajni zvestobi. 
Skozi ta dejanja je mogoče videti in spoznati ljubezen kakor skozi mlečno 
steklo. Sicer je pa ne moremo z ničemer ujeti. Če jo nekdo išče kot stvar, 
je ne bo nikoli našel. 

In v čem jo iščeš ti? Kako jo živiš? 
 
»Ljubezen je iz Boga ... Bog je ljubezen« S temi besedami evangelista 

Janeza je na kratko povzeto bogoslužno oznanilo današnje 6. velikonočne 
nedelje. Ljubezen je Oče - Bog, ki je na svet poslal svojega Edinca, da bi mi 
po njem živeli. Ljubezen je Sveti Duh, ki ne gleda na osebo in komaj čaka, 
da se razlije na vse ljudi. Božja ljubezen vedno prehiteva ljudi. Božja 
ljubezen je zastonjski dar. Z ničemer ga nismo zaslužili. Evangelij oznanja: 
V tem je ljubezen; ne, da smo mi ljubili Boga, temveč, da je on nas ljubil. 
Brez te uslužne ljubezni, s katero je Bog pritegnil človeka iz niča in ga 
potem rešil ujetosti v greh, bi človek ne bil nikoli zmožen ljubiti. Kakor 
življenje ne izvira iz stvari, ampak iz Stvarnika, tako ljubezen ne izhaja iz 
človeka, ampak iz Boga, edinega neskončnega neusahljivega vrelca. 

Božja ljubezen doseže človeka po Kristusu. Jezus pravi: kakor je mene 
ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas. Očetova ljubezen se na človeka in vse 
stvarstvo razliva po Jezusu, ki z enako ljubeznijo s katero njega ljubi Oče, 
tudi On ljubi vsakega človeka in stvarstvo. Naroča nam: Ostanite v moji 
ljubezni! Kakor Jezus ostaja v Očetovi ljubezni z izpolnjevanjem njegove 
volje, tako more človek ostati v Kristusovi ljubezni z izpolnjevanjem 
njegovih zapovedi. Tako je spet v ospredju tista, ki jo Jezus 
imenuje:...«moja zapoved:, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil 
jaz. 

Jezus ljubi svoje učence, torej nas z ljubeznijo s katero njega ljubi Oče 
in učenci se morajo ljubiti med seboj, kakor nje ljubi Učitelj. Če izpolnijo to 
zapoved, postanejo njegovi prijatelji. »Vi ste moji prijatelji, če izpolnjujete, 
kar vam zapovedujem. 



Prijateljstvo zahteva medsebojno ljubezen; Kristusovi ljubezni se 
odzivamo, če z vsem srcem ljubimo Njega in, če ljubimo brate in sestre s 
katerimi se On istoveti in šteje, da smo njemu storili, kar smo storili 
kateremu od njih. 

Ganljivo je, kako Jezus v govoru pri zadnji večerji priporoča učencem 
medsebojno ljubezen. Rad bi naredil iz njih strnjeno skupnost, povezano s 
cementom ljubezni, kjer bi se vsi čutili med seboj bratje in bi drug za 
drugega živeli. Da bi živeli, ne samo za svoje otroke, kot to delajo starši, 
ampak za vse ljudi, za bližnje in oddaljene. 

Ljubezen s katero ljubi kristjan ne sme biti omejena na krog enako 
mislečih ali enako verujočih, nasprotno; kolikor bolj bodo združeni v 
Kristusovi ljubezni, toliko bolj bodo zmožni ljubiti vse ljudi. Kako naj bi 
verniki oznanjali ljubezen v svetu, če se nebi ljubili med seboj. Poklicani 
so, da s svojim življenjem dokažejo, da je Bog ljubezen in, da se držeč se 
njega, naučijo ljubiti in postanejo ljubezen; da je evangelij ljubezen, ki 
temelji na Kristusu, premaguje spore, odpravlja razdalje, izkoreninja 
sebičnost, nezdravo tekmovalnost, neslogo. Samo taka ljubezen prepriča 
in je privlačna. 

Simpatična za tiste, ki so blizu in privlačna za one, ki so daleč. Govorico 
ljubezni razume vsak in vsak jo rad posluša. To je božja govorica, to je 
Kristusova govorica, to mora biti govorica njegovih učencev, to mora biti 
naša govorica. Jezus to pričakuje od svojih učencev saj je rekel: Postavil 
sem vas, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane. Ta sad je ljubezen, 
ki ne pozna razvrednotenja, ne inflacije. Ima večno vrednost. Pri njej velja 
posebno pravilo: bolj, ko jo deliš, več jo imaš.  

Samo kdor živi v ljubezni, lahko prinese svetu dragoceni sad ljubezni, 
prinaša svetu Kristusa. To pa je naše poslanstvo. 
 
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. 
 
GOSPODOV VNEBOHOD 
V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda, sveta maša bo ob 18. uri. 
Lepo vabljeni k sveti maši. 
 
ŠMARNICE V MESECU MAJU: Mesec maj nas vabi k šmarnični pobožnosti. 
Šmarnice za  otroke pa bodo preko spleta, na facebook strani obnova 
župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah.  
 
VEROUK V tem tednu je verouk za 2 in 3. razred. V Šmarju je verouk samo 
za 8. in 9. razred, za ostale razreda ga v tem tednu ni.  



SREČANJE STARŠEV VEROUČENCEV TRTETJEGA RAZREDA: V torek po 
večerni sveti maši, vabljeni starši veroučencev tretjega razreda na 
srečanje v župnišče na Kristan Vrhu. 
 
PRVO SVETO OBHAJILO: Sveto obhajilo bo v nedeljo 23. maja, ob 11.30 
uri v župnijski cerkvi v Šmarju. Vabim vse k svetim mašam. 
 
PRIPRAVE NA ZAKRAMENT SVETE BIRME IN SVETA BIRMA 
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 hodimo pot duhovne priprave na sveto birmo. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za 
župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz Hajnskega. 
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Ponedeljek 
10.5.2021 

sv. Job 
svetopisemski

mož 

  
 

Torek 
11.5.2021 

sv. Pankracij 
mučenec 

17.00 
18.00 

molitev rožnega venca 
za zdravje in blagoslov v družini 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
12.5.2021 

sv. Leopold 
Mandić 

redovnik 

  

Četrtek 
13.5.2021 

GOSPODOV 
VNEBOHOD 

Fatimska Mati 
Božja, 

praznik 

17.00 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Ano Jagodič 
 

Petek 
14.5.2021 

sv. Bonifacij 
mučenec 

  

Sobota 
15.5.2021 

sv. Zofka 
mučenka 

7.00 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Milana Paviča (obl)  

Nedelja 
16.5.2021 

7. 
VELIKONOČN

A NEDELJA 
sv. Janez 
Nepomuk 
mučenec 

9.00 
 
 
 
 

10.30 

za † Janeza, Marijo in Vlada 
Ogrizka, Ivana, Alojza in starše 
Škodič 
za † Olgo, dva Franca, 
sorodnike Škorc  
za † Veroniko Novak, 8. dan 
za † Janija Pirša, 30. dan 

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 


