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5. VELIKONOČNA NEDELJA, 15.5. 
 7.00: živi in + farani
          vsi + DEŽELAKOVI (Harje)
9.00: + Jože in Angela ŽNIDAR
10.30: + Matilda KLADNIK in sorodniki
PONEDELJEK, 16.5., sv. Janez Nepomuk, duh., muč.
7.30: + Fanika ŠANTEJ, 1. obl.
          + Ivan DEŽAN
19.00: + Alojzij GOLOUH
TOREK, 17.5., sv. Jošt, puščavnik
19.00: +Štefanija ZDOVC
            + Zofija CENTRIH, 8. dan
             + Štefan KRPIČ
SREDA, 18.5., sv. Janez I., papež, mučenec
7.30: + Miroslav ŠRAJ
           za duše v vicah
19.00: + družina CESTNIK
             + Peter KLINAR
ČETRTEK, 19.5., sv. Peter Celestin, papež
19.00: + Štefanija ŽIBRET, 30. dan
            + Antonija, Janez KOLŠEK, Hajni FRECE
             + Dragica ŠUSTER
PETEK, 20.5., sv. Bernardin Sienski, duhovnik
7.30 : + Stanko GOTAR
19.00: + iz rodbine MIHAVOVIH
             + Marija, Ernest KLADNIK, Ema, Jože
               MENCINGER
SOBOTA, 21.5., sv. Teobald, škof
19.00: + Franc ZORE, Jože DEŽELAK, starši Jože in Angela
          + v dober namen
           v zahvalo za 50 let skupnega življenja
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 22.5. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc, starši SREBOT in starši KLEZIN
10.30: slovesnost prvega  svetega obhajila
           + Slavko KLINAR, starši SENICA in žrtve Hude Jame
            + Zoja BUKOVŠEK
            + Milan, Stanko HOLCER (obl.)

V Sloveniji se 17. maja spominjamo obiska 
papeža Janeza Pavla II.

Morda je med vami še živ spomin na dogodke, ki so 
se v minulih desetletjih tako naglo zvrstili. Takratni 
napovedan obisk papeža je močno odmeval v širši 
javnosti.
Papež Janez Pavel II. je leta 1996 pri nas praznoval 
svoj 76. rojstni dan in se je ob tej priložnosti spo-
mnil tudi pomembnih obletnic slovenskega naroda 
v povezavi s krščanstvom na Slovenskem. Slovenci 
smo tedaj obhajali: obeležitev 1250-letnice krščan-
stva na Slovenskem, 1200 let od oglejsko-čedadske 
sinode, ki je začrtala misijonsko in pastoralno delo 
med Slovenci južno od Drave, 1111 let od smrti 
slovanskega apostola sv. Metoda ter 1000-letnico 
Brižinskih spomenikov, najstarejšega slovenskega 
verskega in kulturnega dokumenta, ki je prvo kate-
hetsko-liturgično besedilo v slovenskem jeziku.
Godovi blaženih in svetnikov se običajno praznuje-
jo na njihov dan smrti. Papež Janez Pavel II. je umrl 
2. aprila 2005, v tistem času pa pogosto obhajamo 
veliki teden. V Vatikanu so zato sprejeli odločitev, 
da se bo njegov liturgični spomin obhajal 22. okto-
bra, ko je papež Janez Pavel II. leta 1978 uradno 
nastopil svoj pontifikat.
Za blaženega je bil razglašen 1. maja 2011 na trgu 
sv. Petra v Vatikanu, papež Frančišek pa ga je sku-
paj z blaženim papežem Janezom XXIII. 27. aprila 
2014 razglasil za svetnika.

V teh majni-
ških dneh je za-
nimivo obuditi 
spomin na mi-
nule dogodke 
in s hvaležnim 
srcem prositi 

novih milosti in miru za naš čas.                           (RM)

»Novo zapoved vam dam, da se 
ljúbite med seboj! Kakor sem 
vas jaz ljubil, tako se tudi vi lju-
bíte med seboj! Po tem bodo vsi 
spoznali, da ste moji učenci, če 
boste med seboj imeli ljubezen.«

(Jn 13,34-35)



LJUBEZEN=OSEBNA IZKAZNICA 
KRISTJANOV

Mesec maj je tisti mesec v letu, ki povezuje pomlad, ki 
jo vsi nestrpno pričakujemo, po dolgi, hladni in pusti 
zimi, ter poletje, ki nas razvaja s sončnimi žarki, ki vča-
sih z vso močjo pregrejejo zemljo in naše telo.
Maj je mesec, ko v slovenskem prostoru že vrsto 
let negujemo in ohranjamo šmarnično pobožnost,v 
čast Mariji in vsej njeni lepoti-tisti, ki se širi iz nje-
ne ponižne in čiste duše navzven.
In mesec maj je mesec ljubezni. Ene od najpogosteje 
uporabljenih in žal tudi zlorabljenih besed, ki jo po-
vezujemo s čustvi in jo označujemo kot romantično, 
ki prebudi naše čute in hormone, da se metuljčki in 
druga frfotajoča se bitja naselijo v našem trebuhu in 
glavi ter povzročijo, da se, v vsakdanu tako težko telo, 
dvigne nad oblake, na katerih zaljubljene duše najde-
jo svoj prostor pod soncem. Potem pa-ali strmoglavijo 
in se razblinijo, kot milni mehurčki, ali pa se počasi 
spuščajo dol z oblakov, ko metulje izpodriva razum in 
zaljubljenost prerašča v ljubezen. Tisto ljubezen, ki v 
vseh letnih časih, v soncu in dežju, raste med dvema, 
ki sta se pripravljena brusiti v vsakdanu njunega od-
nosa, v katerega povabita Njega, ki je ljubezen sama.  
Še bi lahko opisovali vseh vrst ljubezni, ki jih včasih 
težko opišemo z besedami, ki so nam dane: starševsko, 
materinsko, sestrsko/bratovsko, prijateljsko, sosedsko, 
sorodstveno, občestveno, domovinsko, kulturno….lju-
bezen. A ne glede na to, kakšno podobo in ime ima, 
koliko je mlada ali stara ali je uslišana, na oblakih ali 
trdno na tleh, je ljubezen izvir življenja, da se le-to po-
raja, raste in prerašča lastne meje ter se zrašča z mejo 
sočloveka.

Jezus je v današnjem evangeliju (Jn 13,31-35) učencem 
dal novo zapoved o krščanski ljubezni: »Ljubite se 
med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.« Zapoved, ki ne 
pozna meja časa in kraja, s tistim trenutkom, ko je On 

dal življenje za vsakega iz med nas, ki smo iz Ljubezni 
bili poklicani v življenje, da bi ljubili in bili ljubljeni. 
Nas kristjanov, ki imamo ljubezen za osebno izkaznico, 
ki jo je potrebno obnavljati, kajti če le-ta poteče, potem 
nismo več Jezusovi učenci, za katere pravi: »Po tem 
bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med 
seboj imeli ljubezen.«

Jezus nas je prvi ljubil in nas je ljubil ne glede na našo 
krhkost, na naše omejenosti in na naše človeške sla-
bosti. On je to napravil, da smo postali vredni njegove 
ljubezni, ki ne pozna meja in nikoli ne mine. S tem, ko 
nam je dal novo zapoved, od nas zahteva, da se ljubimo 
med seboj, ne samo in ne toliko z našo ljubeznijo, tem-
več z njegovo, ki jo Sveti Duh vliva v naša srca, če ga 
v veri prosimo. Tako lahko širimo povsod seme ljube-
zni, ki prenavlja odnose med osebami ter odpira obzorje 
upanja. Spodbuja nas k dialogu in nam pomaga si med-
sebojno prisluhni in se spoznavati. Ljubezen nas odpira 
za drugega in s tem postaja osnova za človeške odnose. 
Napravlja nas sposobne prerasti ovire lastnih slabo-
sti ter lastnih predsodkov. Ljubezen, ki se je razodela 
v Kristusovem križu je edina moč, ki spreminja naše 
kamnito srce v meseno srce. Ta ljubezen nas napravlja 
sposobne ljubiti sovražnike in odpuščati tistemu, ki nas 
je razžalil. (povzeto po https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2019-05/
papez-o-jezusovi-novi-zapovedi-ljubezni-ljubite-se-med-seboj.html)

Kajti »Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več 
jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v 
mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in 
daroval zame sam sebe.« (Gal 2,19.20)
Krščanske ljubezeni ne moremo enačiti z naklonjeno-
stjo ali s simpatijo, prav tako ni le čustvo, ampak je naj-
prej stvar naše volje in odločitve, da delamo konkretna 
dejanja ljubezni; ko zmoremo darovati svoj čas in spo-
sobnosti za druge; ko smo se pripravljeni odreči svo-
jim načrtom, materialnim dobrinam, svojemu egoizmu 
in ponosu v dobro drugega, pri tem pa ne pričakovati 
ali zahtevati povračila in hkrati spoštovati ter ohranjati 

svobodo drugega ter ga ne priklenjati nase; imeti po-
gum se odreči lažnim mikom in čarom, kratke sape 
ter ljubiti prvi, brez pogoja: daj-dam.

»Nekateri ljudje so po naravi bolj »hladni«, a to ni 
ovira za krščansko ljubezen. Tudi jih ne odvezuje od 
dolžnosti, da se naučijo te ljubezni. Pravilo je povsem 
preprosto, tako svetuje angleški spreobrnjenec C. S. 
Lewis, ko pravi: »Ne tratite časa s premišljevanjem, 
ali ljubite svojega bližnjega, pač pa ravnajte, kot da bi 
ga ljubili. Takoj ko se začnemo tako vesti, odkrijemo 
veliko skrivnost. Kadar se do koga vedete, kot da ga 
ljubite, ga boste kmalu tudi zares vzljubili. In če priza-
denete, užalite koga, ki ga ne marate, boste ugotovili, 
da ga imate potem še manj radi; in obratno, če mu 
naredite majhno uslugo, vam bo potem manj zoprn.«

In tu je naloga za vse nas, da se ustavimo in razmi-
slimo, ko romamo skupaj, kot eno občestvo, po poti 
vsakdana:
• Kako pa jaz ljubim?
• Ali mi je, kot kristjanu, osebna izkaznica 
že potekla ali se jo trudim vsakdan obnavljati?
• Sem sposoben ljubiti tistega, ki me je razžalil?
• V luči aktualnih dogodkov, sem sposoben 
ljubiti tistega, ki vzpodbuja vojno in nemir?
• Kaj pa nekoga, ki je moj sovražnik, ki dru-
gače razmišlja in dela…ki mi je storil nekaj hude-
ga, sem sposoben ljubiti ga prvi in mu odpustiti? 

(PK)
---------------------------------

Molitev:
Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo,
moj spomin, moj razum in vso mojo voljo,
karkoli imam ali premorem.
Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam.
Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji 
volji.
Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča. 

(sv. Ignacij Lojolski)


