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20 A ne prosim samo zanje, 
ampak tudi za tiste, ki bodo 
po njihovi besedi verovali 
vame, 21 da bodo vsi êno, 
kakor ti, Oče, v meni in jaz v 
tebi, da bodo tudi oni v nama 
êno, da bo svet veroval, da si 
me poslal ti. 22 In jaz sem jih 
dal slavo, ki si jo dal meni, da 
bodo êno, kakor sva midva 
êno. 23 Jaz v njih in ti v meni, 
da bodo popolnoma êno, 
tako bo svet spoznal, da si 
me poslal ti in da sem jih 
ljubil, kakor si ti mene ljubil. 
24 Oče, hočem, naj bodo tudi 
ti, katere si mi dal, z menoj 
tam, kjer sem jaz: da bodo 
gledali mojo slavo, ki si mi jo 
dal, ker si me ljubil pred 
začetkom sveta. 25 Pravični 
Oče! Svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal; 26 in ti so spoznali, da si me 
ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo 
ljubezen, s katero si me ljubil, v njih, in jaz v njih.« 
 
JEZUSOVA POSLEDNJA PROŠNJA: "BODITE ENO!" 

Leta 1995 je imel papež Janez Pavel II. slovesno mašo v Olomucu na 
Moravskem. Pri pridigi je kot vrhovni pastir katoliške Cerkve prosil 
odpuščanja kristjane drugih krščanskih Cerkva za vse nasilje in krivice, ki 
so jih morali prestati med verskimi vojnami v 15. in 16. stoletju. Te so bile 
posledica razdeljenosti med Jezusovimi učenci, ki so pozabili na njegovo 
prošnjo, naj bodo vsi eno. To je Jezus izrekel, preden je odšel v trpljenje in 
smrt ter v poveličanje in slavo. 

Če otroci svoje starše ljubijo in spoštujejo, se jim vtisnejo globoko v 
spomin besede, ki jih izrečejo pred odhodom s tega sveta. Skušajo jih vzeti 



za vodilo svojega življenja. Mnogi pa poslednje prošnje svojih staršev hitro 
pozabijo. Mogoče vam je znana pesem Antona Aškerca Svetopolkova 
oporoka. Moravski kralj Svetopolk umira, zato pokliče k sebi svoje tri 
sinove, da bi jim dal pred smrtjo še zadnja navodila. Sinovi so prišli z 
bojišč, kajti slovanske Moravane od vseh strani oblegajo sovražniki, ki jim 
hočejo vzeti svobodo. Umirajoči oče se zaveda nevarnosti, ki preti 
Moravanom, in svojim sinovom pravi, da moč sovražnikov lahko premaga 
eno samo orožje – bratovska sloga. Potem vzame tri palice, "šibke", ki 
pomenijo tri sinove. Vsaka posamezna se hitro zlomi, "a čigava jih prelomi 
roka, kadar močna vez vse tri med sabo v zvezi skupaj veže nerazvezni?!" 
Sinovi mu z "besedo sveto" obljubijo, "da ljubili bodo se ko bratje", in oče 
mirno zatisne oči. Kmalu po Svetopolkovi smrti pa sinovi pozabijo na 
očetovo oporoko: brat se dvigne zoper brata in to je zanje pogubno. 

 
Evangeljski odlomek današnje nedelje imenujejo Poslednja Jezusova 

prošnja. Z njim se namreč zaključuje precej dolg Jezusov nagovor učencem 
pri zadnji večerji in po njej. Te besede so dejansko molitev za edinost. 
Kakor je Jezus v popolnem soglasju z Očetom izpolnil njegovo voljo, tako 
naj bi tudi mi v moči vere in ljubezni izvrševali, kar nam naroča Bog. 
Njegova volja se nam razodeva po okoliščinah našega življenja, po našem 
poklicnem delu, po ljudeh okoli nas. 

 
Ko papež Janez Pavel II. govori o dostojanstvu človeka, ne neha 

poudarjati, da je vsak enkraten, neponovljiv in prihaja na svet s čisto 
posebno nalogo. Če nas je Bog ustvaril takšne, potem od nas ne bo 
zahteval, da se svoji enkratnosti odpovemo. Pater Franc Cerar k temu 
pripominja: "Jezus je molil, da bi bili vsi eno, ni pa molil, da bi bili vsi 
enaki." Edinost je treba razumeti v tem smislu, da drug drugega 
dopolnjujemo pri graditvi skupnega doma, Božjega kraljestva, ki bo 
dograjeno v večnosti. Vsi kristjani imamo istega Gospoda, ki je naš 
Odrešenik in Učitelj. Naša človeška omejenost, zapiranje Svetemu Duhu in 
nasedanje hudobnemu duhu so vzroki, da si skupnega Odrešenika 
predstavljamo tako različno in vsak svojo predstavo razglaša za edino 
pravilno. 

Iz vsakdanje življenjske izkušnje vemo, da se prepiri, ki znajo prerasti v 
sovraštvo, rodijo tedaj, ko vsakdo trmasto zagovarja svoj prav. Takšna 
zagrizenost se lahko prenese tudi na področje vere, če izgubimo izpred oči 
resnico, da je v središču Kristusovega nauka zapoved ljubezni, ki je edina 
trdna vez edinosti. Jezusovo poslednjo prošnjo bi torej lahko "prevedli" 
takole: "Iskreno se trudite za medsebojno ljubezen!" 

 
ZA KAJ JE KRISTUS MOLIL? 

V evangeliju današnje nedelje se srečamo z besedami, ki jih je Kristus 
izrekel, preden je šel v smrt, in so za kristjane svete še na poseben način. 



Med zadnjimi Kristusovimi besedami je tudi molitev za učence, ki bodo 
nadaljevali njegovo delo. In za kaj Kristus prosi Očeta? 

Najprej prosi, da bi učenci ostali zvesti: »Ohrani jih v svojem imenu.« 
Pomenljivo je, da tudi danes njegovi učenci nismo zvesti. Hitro se 
navdušimo za Kristusa, a kmalu odnehamo. Radi gremo k maši za velike 
praznike, da bi bili zvesti nedeljo za nedeljo, pa nas zmanjka. Koliko 
zakoncev ne zmore biti zvestih zakramentu … Pomislimo tudi na 
»zvestobo« birmancev. 

Dalje Kristus prosi za enost med učenci: »Da bodo eno kakor midva.« 
Razdeljenost Jezusovih učencev je stalni vzrok pohujšanja in medsebojne 
razprtije zmanjšujejo moč našega pričevanja.  

Kristus prosi tudi, da bi bili učenci posvečeni v resnici: »Posveti jih v 
resnici.« Jezus je razodetje nevidnega Boga. Resnica za nas ni abstrakten 
pojem, ampak oseba Jezusa Kristusa. Biti nezvesti Resnici zato pomeni biti 
nezvesti Bogu. Kako hitro lahko krščanski nauk zožimo na abstraktno 
učenje, pozabljamo pa na oseben odnos z Resnico, ki je Kristus sam.  

Zanimivo, da na nedeljo, ko beremo besede o resnici, v Cerkvi 
obhajamo nedeljo javnih občil. Naj se zato danes dviga naša prošnja k 
Gospodu, da bi bili tudi mi, njegovi sodobni učenci, ki živimo v svetu 
medijske kulture, posvečeni v resnici tako da bomo kritično sprejemali 
medijska sporočila. Naj v povezanosti s Kristusom, ki je Resnica, 
razlikujemo zrnje od plev.  

Kristus dalje prosi, da bi bili učenci obvarovani hudega. Ne obljublja 
jim, da bodo na svetu brez problemov, ampak prosi, da bi imeli moč in bi 
vzdržali. 

Tudi ko se mi trudimo, da bi bili Jezusovi učenci in prinašalci njegove 
besede svetu, velikokrat naletimo na težave. V težavah naj nam bo opora 
dejstvo, da je Kristus z nami.    Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
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 dovoljeno, prav tako zborovsko, vendar z 
maskami. 
 
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 vse razrede. 



PRVO SVETO OBHAJILO 
Prihodnjo nedeljo bo za našo župnijo slovesnost prvega svetega obhajila 
ob 11.30 uri v župnijski cerkvi v Šmarju (zaradi velikosti cerkve). Vabim vse 
k svetim mašam, kot pripravi na sveto obhajilo. 
 
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 delamo duhovno pripravo 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 
17.5.2021 

sv. Jošt 
puščavnik 

  
 

Torek 
18.5.2021 

sv. Janez I. 
papež 

17.00 
18.00 

molitev rožnega venca 
za † Lojzko, Janeza in Vilija 
Straška, starše Mikulan, starše 
Jagodič 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
19.5.2021 

sv. Krispin 
redovnik 

  

Četrtek 
20.5.2021 

sv. Hilarij 
škof 

  

Petek 
21.5.2021 

sv. Krištof 
Megallanes 

mučenec 

  

Sobota 
22.5.2021 

sv. Marjeta 
Kasijska 

redovnica 

7.00 
8.00 

molitev rožnega venca 
za † Nikolaja Mlinariča  
 

Nedelja 
23.5.2021 

BINKOŠTI 
sv. Evtihij 

opat 

9.00 
 
 

10.30 

za † Antona Majerja, Majerjeve, 
Šucove in Mastnakove 
za † Ivanko Drofenik  
za † Ivanko Petek 
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 


