
22. MAJ 2022       -       6. VELIKONOČNA NEDELJA         -         LETO XII,  št.22 
Evangelij: Sveti Duh nas uči evangelij 

Jn 14,23 29 
23

Tisti čas je rekel Jezus svojim 

učencem: »Če me kdo ljubi, se bo 

dŕžal moje besede in moj Oče ga bo 

ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala 

pri njem. 
24

Kdor me ne ljubi, se ne 

drží mojih besed; in beseda, ki jo 

slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki 

me je poslal. 
25

To sem vam povedal, 

dokler sem še med vami. 
26

Tolažnik 

pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v 

mojem imenu, vas bo učil vsega in 

spomnil vsega, kar sem vam povedal. 
27

Mir vam zapuščam, svoj mir vam 

dajem.Ne dajem vam ga, kakor ga daje 

svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in 

ne plaší. 
28

Slišali ste, da sem vam 

rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če 

bi me ljubili, bi se razveselili, da grem 

k Očetu, saj je Oče večji od mene. 
29

In 

zdaj sem vam povedal, preden se 

zgodí, da boste verovali, ko se zgodí.« 

 

PO NAS NAJ SE SLIŠI OČETOVA BESEDA 

Jezus v Janezovem evangeliju pravi: »Beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od 

Očeta, ki me je poslal« (Jn 14,24). Če želimo biti oznanjevalci, če želimo, da 

imajo naše besede avtoriteto, moramo izgovarjati tiste, ki so nam bile podarjene, 

besede razodetja, ki so prekvasile najprej nas same in tako naša govorica ostaja 

povezana s konkretno življenjsko izkušnjo, in razumljivejša človeku, ki ga 

nagovarjamo.  

Kako lahko nagovorimo človeka v družbi, ki je izrazito nezaupljiva do kakršne koli 

predstave o razodetju? V naši družbi za edino pristno velja beseda, ki jo govoriš 

iz sebe, iz lastne izkušnje. To je družba, ki po eni strani hrepeni po poučevanju, 

po drugi strani je do vsakega poučevanja izjemno oprezna, še posebej, kadar 



prihaja s strani Cerkve. Naš prvi izziv je torej takšen: Kako smo lahko občestvo, ki 

želi nagovoriti druge, če že sama misel na to, da bi kdor koli kogar koli kar koli 

učil, velja za vsiljevanje mnenja?  

Pogosto slišimo, da tiči vzrok krize vernosti v Evropi v sekularizaciji. Ob bolj 

natančni analizi pa se zdi ta členitev preveč preprosta. Še vedno vladata velika 

lakota po Bogu in hrepenenje po razodetju. Ljudje si srčno želijo, da bi jim bil 

razodet smisel njihovega življenja, če jim ga le razodene kdor koli drug, ne pa 

krščanski učitelj. Knjigarne so polne knjig o okultizmu, čarovništvu, astrologiji, 

obiskovalcih iz vesolja, o vzhodnih religijah. Vendar je ta lakota po znanju ločena 

od procesa razmišljanja, razpravljanja, ugibanja, oblikovanja čuta za skrivnostno. 

Končno moramo spoznati, da ta razkol globoko razdvaja tudi samo Cerkev.  

Eden izmed temeljnih izzivov nas vseh je naučiti ljudi, da bi uvideli, kako 

razmišljanje sodi k našemu zaznavanju Božjega razodetja. Dialog in nestrinjanje, 

razprava in debata, vse to so načini, kako na ljubeč način sprejemamo resnico, ki 

nam je dana od Boga. Po: papež Frančišek, 

 

GOSPODOV VNEBOHOD 

Evangelist Luka zelo zgoščeno 

opiše dogodek Jezusovega 

vnebohoda, drugi evangelisti so 

pri tem še bolj skopi. »Medtem 

ko jih je blagoslavljal, se je ločil 

od njih in se vzdignil v nebesa« 

(Lk 24,51). »Vzdignil se je pred 

njihovimi očmi in oblak ga je 

zastrl njihovim pogledom« (Apd 

1,8). 

Lahko si predstavljamo 

veličastnost tega trenutka. Jezus 

je postajal vedno bolj 

poduhovljen, njegova podoba je 

postajala vedno bolj podobna tisti, ki so jo izbrani apostoli videli na gori Tabor, 

kjer se je Jezus pred njimi spremenil in so za hip ugledali njegovo Božje 

veličastvo. Ta poveličana Jezusova podoba je postajala tudi zdaj vedno jasnejša, 

dokler je prevzetim učencem ni zakril oblak. Jezusova vidna navzočnost je 

prenehala, on je dokončno odšel k svojemu nebeškemu Očetu. 

Učenci so po Jezusovem vnebohodu začudeni in pretreseni nad dogodkom, 

kateremu so bili priče, stali in strmeli v nebo, ne vedoč, kaj in kako naprej. 

Potreben je bil poseg angelov, da ji je ponovno spravil na trdna tla: »Možje 

Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo 

prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo« (Apd 1,11). Božja poslanca sta 

apostole opomnila, da je zdaj prišel čas, ko bodo morali iti in izpolniti poslanstvo, 

katerega jim je zaupal njihov Gospod: oznanjat ljudem, da je on, ki so ga umorili 

na križu in pokopali, resnično od mrtvih vstal in živi, da je Jezus – Kristus, 



Gospod, kar pomeni Božji Maziljenec, obljubljeni Mesija – Odrešenik. Učenci 

morajo postati priče Kristusovega vstajenja. 

Tudi mi Jezusa ne vidimo z našimi telesnimi očmi, pa vendar vemo, da biva pri 

Očetu. Postati moramo priče njegovega vstajenja v danšanjem času in današnjem 

svetu. Po. J. Kužnik 

 

ŠMARNICE PRI SLOMŠKOVI KAPELI NA PIJOVCIH 

Danes, v nedeljo, 22. maja ob 16. uri ste lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti k 

Slomškovi kapeli na Pijovce. Prisluhnili bomo božji besedi, šmarničnemu branju in 

nato bomo zmolili litanije v čast Materi Božji. Lepo vabljeni.  

 

GRADNJA GASILSKEGA DOMA 

Obveščen sem bil, da se bo v prihodnjih dneh začela priprava za gradnjo novega 

gasilskega doma, zato bo na parkirišču tudi kakšen kontejner ali druga stvar. 

Zaradi tega bo na parkirišču nekaj manj prostora, ampak vzemimo to za dobro. 

Če se bomo zaradi tega morali nekoliko sprehoditi in parkirati na parkirišču pri 

pokopališču, naj nam ne bo prehudo . Hvala za razumevanje.  

 

PROŠNJI DNEVI – KRIŽEV TEDEN 

Tri dni pred praznikom Vnebohoda obhaja Cerkev vsako leto tako imenovane 

»prošnje dneve«. V teh dneh hodimo verniki v procesiji med že zelenimi njivami 

in polji in prosimo za Božji blagoslov za rodovitnost zemlje, za varstvo pred 

naravnimi ujmami, za primerno vreme in za dobro letino. Prosimo pa tudi za 

blagoslov pri našem umskem in fizičnem delu. 

Pobožnost vsakega posameznega »prošnjega« dne je sestavljena iz procesije, pri 

kateri molimo rožni venec in litanije vseh svetnikov. Običajno se v tem 

molitvenem vzdušju poroma h kakšni podružnici, kjer se potem opravi tudi sveta 

maša z iskreno prošnjo za blagoslov in varstvo iz nebes. Ker v naši župniji 

nimamo nobene podružnične cerkve, zato bomo imeli v ponedeljek in torek sv. 

mašo z litanijami Vseh svetnikov v župnijski cerkvi.  

V sredo in  v soboto tukaj ne bo sv. maše.  

V zavedanju, da vse, kar imamo in kar smo, prihaja od dobrega Boga, bomo 

prosili tudi letos: »Vsemogočni Bog, Stvarnik in Gospodar življenja, vse je v tvoji 

moči. Ti si naš Oče in veš, kaj potrebujemo. Prosimo te, daj, da bo zemlja rodila 

bogate sadove. Varuj naša polja, vrtove, travnike, gozdove, vinograde in 

sadovnjake pred nevihtami, točo, opustošenjem, pred pogubnim dežjem in sušo. 

Blagoslovi delo naših rok in našega duha doma in v službi. Amen! 

 

PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA je poleg velike noči in binkošti eden 

izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob 

koncu 4. stoletja. 

Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem 

izročilu po vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden 

je odšel v nebo. Praznična sv. maša je ob 18. uri. Lepo vabljeni.  



ORATORIJ 

Počitniška dejavnost za otroke – ORATORIJ bo v Šmarju od 4. do 8. julija. Na 

letošnjem oratoriju ZA BOŽJO SLAVO bomo spoznavali sv. Ignacija Lojolskega. 

Prijavnice dobite na spletni strani župnije in v župnišču. Prijave sprejemamo do 

zasedbe mest. Lepo vabljeni.  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Od 23. do 29. maja naše svetišče čistijo in krasijo verniki iz Laš. 

 

6. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ponedeljek 

23. 5. 2022 
Deziderij 

(Željko), muč. 

18.00 za † Zofijo in Ivana Šmajgl 

šmarnice za otroke 

Torek 

24. 5. 2022 Marija, 

Pomočnica 

kristjanov 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 

za † Franca Krumpaka 

molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice 

šmarnice za otroke 

Sreda 

25. 5. 2022 
Beda Častitljivi, 

cer. učit. 

  

Četrtek 

26. 5. 2022 

VNEBOHOD 

Filip Neri, 

duhovnik 

18.00 za † Marijo Drozg 

šmarnice za otroke 

Petek 

27. 5. 2022 
Alojzij Grozde, 

mučenec 

18.00 za † Ano Zvonar 

šmarnice za otroke 

Sobota 

28. 5. 2022 
German Pariški, 

škof; 

  

Nedelja 

29. 5. 2022 7. velikonočna 

Maksim 

Emonski, škof 

 

9.00 

za † Ireno Žaberl – obl. 

za † starše Smodej in Kampuš, 

Franca Dobelšek, Jožeta Kampuš, 

Dolfija Strašek 

za † Milko in Vinka Černoša  

 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik in dekan Damjan Ratajc  (041 576 012). 

Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


