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NEDELJA 7. VELIKONOČNA             

16.05.  
 

                              

8.00    za +Antonijo Ozvaldič ter Nežo in Franca Falant              

10.00  za +Faniko, Jožeta in Gusteka Iršič, obl.                      

Ponedeljek Jošt                           

17.05.                 19.00   za +Jožeta in Marico Videnšek, obl.                    

Torek Janez I.                       

18.05.        19.00   za +Ivana in Ivanko Lesjak, obl.  

Sreda Krispin                                                

19.05.                                                    19.00   za +Franca Lešnik, osmina                               
             PO MAŠI SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV                    

Četrtek Bernardin Sienski                    

20.05.         8.00     v Petrovčah    za +Ivana in Anico Grebovšek                  

19.00   za +Martina, Marijo in Mirka Križan                                                                               

Petek Mehiški mučenci                

21.05.  19.00   za +Alojza Golčer, osmina                                                  

Sobota Marjeta Kasijska                 

22.05.          8.00    za +Geliko, Ivico in Ivana Videnšek                                         

NEDELJA BINKOŠTI                                                    

23.05.  
 

                       

8.00    za +Janka Doler                          

10.00  za rajne Špeglič, Lobnikar in sorodnike  

 

 



 

 

7. VELIKONOČNA NEDELJA           
 
  

EEvvaannggeelliijj  
 
VERNIKI NAJ BODO ENO, KAKOR STA OČE IN SIN ENO 
 
Iz svetega evangelija po Janezu  

 
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ohrani jih 
v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler 
sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. 
Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogúbil, razen sina 
pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to 
govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. 
Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od 
sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, 

ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od 
sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene 
poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se 
posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jn 17,11b–19 

»… OD TEGA NE SVETA« 

 

Neznani avtor pisma Diognetu iz 2. stoletja je o kristjanih svojega časa zapisal: »Živijo v 

mesu, a ne živijo po mesu. Mudijo se na zemlji, a njih domovina je v nebesih. Pokorni so 

zakonitim postavam, a s svojim življenjem prekašajo postave. Ljubijo vse, a vsi jih 

preganjajo. Ne poznajo jih, in jih vendar obsojajo. Ubogi so a bogatijo mnoge; vsega jim 

manjka in imajo vsega v izobilju …« Svoje naštevanje lastnosti kristjanov, ki jih delajo 

tako različne od poganov, povzema s stavkom: »Da na kratko povem: kar je v telesu duša, 

to so na svetu kristjani.« 

Ko to beremo, se nam samo od sebe zastavlja vprašanje: Ali smo mi, današnji kristjani, 

duša tega našega sveta? Duša bomo, če bo naše vsakdanje življenje »posvečeno z resnico«, 

z besedo in milostno močjo našega Gospoda. Velikokrat slišimo upravičen očitek: »Vi, ki 

hodite v cerkev, niste nič boljši od nas, ki ne verujemo!« To bi nam moralo dati misliti, da 

je z našim krščanstvom nekaj narobe. Da ga »prirejamo« za svojo vsakdanjo rabo: tisto, kar 

nam je  v evangeliju všeč, vzamemo, tisto, kar je zahtevno, pa odklanjamo. 

Naš blaženi škof Slomšek je napisal priljubljeno pesem V nebesih sem doma, kjer pojemo: 

»V nebesih sem doma, od tega ne sveta.« A vendar se je z vsemi močmi trudil, da bi ta svet, 

v katerega je bil postavljen, naredil boljšega, lepšega in popolnejšega. Biti »od tega ne 

sveta« prav gotovo ne pomeni biti nekakšna odtujena, »krščanska prikazen«, umetna ali 

suha roža v Božjem vrtu. Pač pa pomeni biti vedno dosleden načelom evangelija, zvest 

glasu svoje vesti, tudi če vsi okoli tebe govorijo ali ravnajo drugače. Večkrat slišimo 

govoriti iz krščanskih ust o »pokvarjenem svetu«. Če je pokvarjen, je pokvarjen tudi zaradi 

nas, ker mu ne prinašamo soli in kvasa evangeljske resnice. Jezus nas pošilja v svet, da bi 

svet po nas in naših dejanjih spoznal tudi njega. 
 

                                                                                                                                                                                  Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dovoljeno število udeležencev v cerkvah je največ petdeset (50), če je med njimi 

mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz 

skupnega gospodinjstva.        (Tako velja zaenkrat do nedelje, 23. maja.)  

Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno.  

 

 

 

* Prvo sveto obhajilo načrtujemo za nedeljo, 30. maja,  

 sveto birmo pa za nedeljo, 13. junija.  

 

Kakšne bodo razmere takrat, še ne vemo. Vsekakor bo birma lahko na isti dan, morda v 

dveh skupinah (na primer ob 8. in 10. uri). Računati moramo tudi s tem, da bodo poleg 

birmancev smeli biti v cerkvi samo še starši in botri.  

 

Sestanek za starše prvoobhajancev bo v sredo ta teden (19.5.) po večerni maši,                  

za starše birmancev pa bo v petek, 4. junija, po večerni maši.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Molitev za škofa in božje ljudstvo pred škofovskim posvečenjem 

  

Nebeški Oče, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. V svoji dobroti si 

izbral svojega služabnika Maksimilijana, da bo kot naslednik apostolov vodil 

tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, da bo zvesto vodil zaupano mu 

ljudstvo. Pomagaj nam, da bomo v raznolikosti darov tvojega Duha gradili 

občestvo s teboj, prepoznavali znamenja časa in rasli v zvestobi Kristusovemu 

evangeliju.          Po Kristusu našem Gospodu. 

 


