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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.« 

 

JEZUS MOLI TUDI ZATE 

Ljudje obstajamo in delujemo na zemlji v mejah svojega časovnega bivanja. Ko 

nas še ni bilo, se za nas ni vedelo, ko izginemo, izgine tudi sled za nami. 

Z Jezusom je drugače. Pred začetkom sveta je že bil pri Očetu, eno z njim v slavi 

in ljubezni. Sedaj je med svojimi učenci in jim razkriva resnico o Očetu in sebi. 

Tudi učenci bodo v Očetu, če ga bodo ljubili in če se bodo med seboj ljubili. Mi, 

ki smo krščeni, smo ti učenci, ki ga iz dneva v dan spoznavamo. Njega in po 

Njem tudi Očeta. Ta je nad vsemi in nam vsem daje, da lahko smo. 

Je pa res, da ima Jezus pred seboj tudi prihodnost. Tudi mi jo imamo, vendar je 

ne vidimo. Jezus v duhu gleda množice tistih, ki bodo po oznanjevanju njegovih 

učencev vanj verovali. Vidi tiste, ki bodo rajši pustili preliti svojo kri, kot bi se 

odpovedali njegovi ljubezni. Vidi spokorne menihe, ki bodo v samoti posvečevali 

sebe in svet. Vidi redovnike in redovnice v samostanih, dušne pastirje po 

župnijah, škofe in papeže, ki bodo utrjevali evangelij med vernimi. Vidi 

misijonarje, kako nosijo njegovo veselo oznanilo novim narodom. Vidi, kako v 

srcih preprostih, a tudi v srcih izobraženih, starih in mladih, zdravih in bolnih, v 

tebi in v meni, klije seme njegove besede. Seme njegove ljubezni. Seme miru in 



povezanosti. Vse to Jezus vidi in za vse te množice moli, da bi bili v njem in v 

Očetu vsi eno sedaj in v večnosti.  

Res je, vidi tudi mene in tebe. In ne pozabi: za oba moli! Da bi spoznali to veliko 

skrivnost. Da bi verovali. Da bi začutili, da smo ljubljeni in da bi lahko to 

neizmerno ljubezen in vero širili tudi med druge. Tako bi tudi ti po nas 

spoznavali Jezusa, ki je v Očetu. To je pot, po kateri bomo lahko tudi mi nekoč 

pri Očetu, pri katerem pa nismo zgolj sled v večnosti, ampak enkratni, 

neponovljivi, ustvarjeni za njegovo, našo skupno brezčasno domovino.  

Po: Beseda da Besedo 

Gospod Jezus, 

ti si nam naročil, naj vedno molimo, v gotovosti, da smo uslišani. 

Mi pa se pritožujemo ker se nam zdi, da gredo naše molitve skoraj vedno v 

prazno. 

Radi bi, da bi bil Oče kakor avtomat za pijače ali kavo: 

vanj vržeš kovanec in dobiš, kar želiš. Radi bi, da bi nas Oče uslišal v skladu z 

našim življenjskim ritmom, koledarjem in uro. 

Motimo se, Gospod Jezus.  

Ni Bog tisti, ki lahko postane kakor mi, pač pa moramo mi postati kakor on. 

Pomislim na tvojo molitev pri zadnji večerji, preden si bil izdan, preden so te 

prijeli in umorili. V najbolj dramatičnem trenutku svojega življenja si prosil Očeta: 

»Da bi bili vsi eno!« 

Gospod Jezus, tvoja molitev še ni uslišana: 

minilo je že dva tisoč let, kristjani pa so razdeljeni bolj kot kdaj koli. 

Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo sprejeli Očetove čase in se prepustili 

njegovemu koledarju. T. Lasconi 

 

KAJ JE CERKEV?: Cerkev je Kristusovo kraljestvo, ki je kot predokus nebes na 

zemlji na skrivnosten način že navzoče in delujoče med nami. 

V Svetem pismu najdemo za Cerkev več prispodob, kot so ovčja staja, kjer so 

ovce varne pred volkovi, Božji vinograd, v katerem je Bog zasadil svojo trto, ali 

Božja hiša, katere vogelni kamen je Kristus. Te in druge podobe ponazarjajo 

Božje ljudstvo, ki hodi za svojim pastirjem. 

Cerkev je Božja družina, ki jo odrešuje Bog. On jo vodi, tolaži, prenavlja in ji 

odpušča. Cerkev, kljub vsem svojim pomanjkljivostim, ni plod človeške domišljije, 

ampak čudovito doživetje skupnosti, v kateri najdemo svoje nebeško 

državljanstvo. Nekateri cerkveni očetje so Cerkev hudomušno poimenovali “sveta 

hotnica”: sveta, ker je njena glava Kristus, hotnica pa zato, ker nikomur ne odreče 

gostoljubja! V Cerkvi najde svoj dom vsakdo, če se le priznava za grešnika, ki 

potrebuje odrešenje. 

 

JE CERKEV IZUMIL JEZUS: Lahko bi rekli, da je Cerkev večni Očetov sen in krona 

njegovega odrešenjskega načrta. Bog nas je namreč pred vsemi veki želel 

upodobiti po svojem Sinu, ki ga je poslal na svet, da bi nas odrešil z vesoljem 

vred. 



Cerkev se je rodila, ko sta iz prebodene strani križanega Kristusa pritekli kri in 

voda, 

znamenji zakramentov evharistije in krsta. Na binkošti je bil Cerkvi poslan Sveti 

Duh, ki jo oživlja. S tega vidika smemo reči, da je Cerkev izum Svete Trojice 

oziroma skupno delo Očeta in Sina in Svetega Duha. Čeprav v zgodovini vsaka 

od treh oseb deluje na svoj način, je vedno v popolni enotnosti z drugima dvema. 

Ženin Cerkve je Kristus, ki je zanjo dal svoje življenje. Tako kot sta ženin in 

nevesta povezana z neločljivo in večno zavezo ljubezni, se je tudi Kristus želel z 

večno zavezo povezati z ljudmi, ki jih je odrešil.  

Brez glave ni mogoče živeti. Če bi nam jo kdo odsekal, bi takoj umrli! Enako tudi 

Cerkev ne more živeti brez svoje »Glave«, Jezusa, ki jo ohranja pri življenju. 

 

BINKOŠTI S slovesnim praznikom binkošti, ki ga bomo letos praznovali v 

nedeljo, 5. junija 2022, bomo v Katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas. 

Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker 

je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater 

Marijo prišel Sveti Duh (prim. Apd 2,1–11; Jn 20,19–23).Izraz binkošti in 

cerkveno leto 

Beseda binkošti izhaja iz nemškega jezika (Pfingsten iz 'der fünfzigste Tag' 

(petdeseti dan)), pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste' (hemera), kar 

pomeni petdeseti (dan). Po binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas 

med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega 

časa. Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora odnesejo h krstnemu 

kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v 

zeleni barvi. (vir: https://katoliška-cerkev.si) 

Ob zaključku velikonočnega časa lepo vabljeni k sv. maši.  

 

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA bo v torek, 31. maja. Pri uri verouka bodo 

veroučenci prejeli veroučna spričevala.  

 

OBISK BOLNIKOV: V tem tednu bom obiskal bolnike na domu.  

 

PRVA NEDELJA: Prihodnja nedelja (5.junij) je prva v mesecu, zato je tudi 

darovanje okoli oltarja – »ofer«. Zahvaljujem se vam za vsak dar, ki ga namenite 

za potrebe župnije.  

 

JE PESEM V SRCIH: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

območne izpostave Šmarje pri Jelšah vabi na območno srečanje odraslih pevskih 

zborov in malih vokalnih skupin, ki bo v petek, 3. junija, ob 19. uri v Marijini 

cerkvi na Sladki Gori.  

Na prireditvi JE PESEM V SRCIH bodo nastopili: cerkveni mešani pevski zbor 

Zvon Podčetrtek, MoPZ Kozjanski park Kozje, MoPZ zbor Šentvid pri 

Grobelnem, KUD Emine Podčetrtek, MePZ Vinea Kozje, Obrtniški moški pevski 



zbor Šmarje pri Jelšah, MePZ Bistrica ob Sotli, Oktet Zibika in VS Freya. 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 30. maja do 5. junija naše 

svetišče čistijo in krasijo in skrbijo za njeno okolico verniki iz Grlič. 

 

7. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ponedeljek 

30. 5. 2022 Kancijan in 

tovariši 

18.00 za † Mirota Božič (obl.), starše in 

rodbino Mejavšek 

za † Jožefa in Marijo Drovenik 

šmarnice za otroke 

Torek 

31. 5. 2022 
Obiskanje 

Device Marije 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 

za † Rudija Strašek – obl. 

molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice 

šmarnice za otroke 

Sreda 

1. 6. 2022 

Justin, škof, 

mučenec 

  

Četrtek 

2. 6. 2022 

Marcelin in 

Peter,muč. 

  

Petek 

3. 6. 2022 

Karel Lwanga in 

Ugandski 

mučenci 

  

Sobota 

4. 6. 2022 
Kvirin iz Siska, 

mučenec 

7.30 

8.00 

 

molitev rožnega venca 

po namenu 

za † Janeza Pušnika, dvojne starše, 

Zofijo in Ivana Šmajgl 

šmarnice za otroke 

Nedelja 

5. 6. 2022 BINKOŠTI 

Bonifacij, škof 

 

9.00 

za † Ano Boštevc 

za † Franca Drofenika 

za † Zofijo in Ivana Šmajgl ter 

Janeza Pušnika 

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 


