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NEDELJA 5. VELIKONOČNA        

15.05.  
 

                              

7.00     za farane                 

8.30     na Pernovem  za +Ljudmilo in Martina Rednak  

10.00   za +Jožeta in Marijo Videnšek, obl.       

            - srečanje za starše birmancev (po maši)  

Ponedeljek Janez Nepomuk                  

16.05.                 19.00   za +Marico in Martina Volf          

            - srečanje za starše prvoobhajancev (po maši)   

Torek Jošt                                                 

17.05.     19.00   za +Franca Arnšek                                     

Sreda Janez I.                          

18.05.                                                 19.00   za +Milana Zajšek                                      

Četrtek Krispin                                     

19.05.         18.00    - možnost spovedi za starše prvoobhajancev 

19.00   za +Olgo, Danijela in Ivana Kugler, obl.  

Petek Bernardin Sienski                     

20.05.  19.00   za +Franca Volf, obl.                         

Sobota Mehiški mučenci                            

21.05.                 19.00   za +Kristino Cvikl                               

NEDELJA 6. VELIKONOČNA        

22.05.  
 

                       

7.00     za farane                 

8.30     na Pernovem  za +Jožico Siter, 30. dan  

10.00   za +Ivana in Ivanko Lesjak, obl.       
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Nova zapoved medsebojne ljubezni 

Iz svetega evangelija po Janezu  

Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin 

človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je Bog poveličan v njem, 

ga bo tudi Bog poveličal v sebi; in poveličal ga bo takoj. Otroci, le malo časa 

bom še z vami. Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj! Kakor sem 

vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubíte med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da 

ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jn 13,31–35 

LJUBITE SE MED SEBOJ 

 

V tem velikonočnem času Božja beseda nadaljuje z nakazovanjem stilov življenja, 

skladnih s tem, da smo skupnost Vstalega. Med njimi današnji evangelij predstavlja to, 

kar je Jezus izročil: zapoved ljubezni.  

Preseneča najprej okvir, v katerega Jezus postavi svojo novo zapoved: pri zadnji 

večerji, potem, ko Juda odide. On se je namreč že odločil, da ne bo ljubil, ampak bo 

raje izsiljeval, izdajal in prodajal za denar. Verjetno sta za vsakogar od nas samo ti dve 

izbiri – ali želim zares ljubiti, čeprav z mnogimi padci, tudi zatajitvami (kot Peter), ali 

pa grem na Judovo pot … 

Kaj pomeni živeti zapoved ljubezni? 

To najprej pomeni ostati v Jezusovi ljubezni. Prebivati v toku Božje ljubezni in se tam 

ustaliti je pogoj, da ne bo naša ljubezen med potjo izgubila svoje gorečnosti in drznosti. 

Tudi mi, kakor Jezus, in v njem moramo s hvaležnostjo sprejeti ljubezen, ki prihaja od 

Očeta in ostati v tej ljubezni ter gledati na to, da se ne ločimo od nje s svojo sebičnostjo 

in z grehom. To je zelo naporen program, a ni nemogoč. 

Predvsem pa je potrebno imeti v zavesti, da Kristusova ljubezen ni neko površno 

čustvo, ne, ampak temeljna drža srca, ki se kaže v takšnem življenju, kot ga on hoče. 

Jezus namreč zatrjuje: »Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, 

kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.« 

Ljubezen se udejanja v vsakodnevnem življenju po držah in dejanjih, če ne, je le nekaj 

varljivega. So le besede, besede, besede… To ni ljubezen, ljubezen je konkretna. Jezus 

od nas zahteva, da spolnjujemo njegove zapovedi, ki so povzete v misli: »Da se ljubite 

med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.«   
                                                                                                                                                                                          Po: E. Mozetič             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

* V letu 2022 tednik Družina praznuje 70-letnico izhajanja. Ob tem 

jubileju vam Družina poklanja en mesec brezplačne naročnine, za 

nadaljevanje se boste odločili potem. V zahvalo za sodelovanje vam bodo 

poslali majhno darilce: zvonček.  

Naročilnice lahko dobite v cerkvi ali pa pokličete na telefon 01 360 28 28.  

 

 

*********************************************************      

 

 

V TEM TEDNU: 

 

PONEDELJEK: 

 

Srečanje za starše prvoobhajancev – po maši, ki je ob 19. uri.  

 

ČETRTEK: 

 

Možnost spovedi za starše prvoobhajancev – ob 18. uri.  

V istem času delavnica za prvoobhajance, nato ob 19. uri šmarnice.  

Za spoved staršev bo na razpolago g. Tone Šeruga.                 

 

 

 

********************************************************* 

 

 

 

* V soboto, 28.5., ob 18.30 bodo naši pevci Mešanega cerkvenega in 

otroškega pevskega zbora z instrumentalisti sodelovali pri sveti maši v 

cerkvi sv. Nikolaja v Žalcu. 

  


