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NEDELJA 5. VELIKONOČNA                                           

24.04.  
 

ob 7h     za farane                             

ob 8.30  na Pernovem   za +Jureta Gjuras, obl.  

ob 10h   za +Adolfa Veber, obl.                   

Ponedeljek Marko, evangelist                                     

25.04.                 ob 19h   za +Džura Sabadžija                              

Torek Mati dobrega sveta                       

26.04.          ob 7h     za +Angelo in Matevža Lešnik, obl.  

Sreda Cita                                      

27.04.                                                    ob 7h     za +Avgusta in Frančiško Čretnik          

Četrtek Peter Chanel                                      

28.04.          ob 8h     na Pernovem  za +Alojza in Marijo Jazbec, obl.  

Petek Katarina Sienska, sozavetnica Evrope                                                                                                          

29.04.                ob 19h   za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin  

Sobota Pij V.                                                                          

30.04.          ob 7h     za +Konrada in Anico Kugler, obl.          

NEDELJA 6. VELIKONOČNA – Jožef Delavec – Praznik dela  

01.05. 
 

  

ob 7h     za farane                             

ob 8.30  na Pernovem   za +Jožefo in Martina Golavšek, obl.  

ob 10h   za rajne Matkove starše, obl.            

 
 



 

* Prihodnjo nedeljo (1. maja) se začne majniška pobožnost – šmarnice. Posebej vabljeni otroci in 

njihovi starši. Razen ob nedeljah in kakšne nujne izjeme bo sv. maša s šmarničnim branjem vsak dan 

ob 19. uri.  

  

* Pri sv. Jožefu nad Celjem bo na praznik sv. Jožefa Delavca (1. maja) maša ob 8. in 10. uri (k tej 

maši posebej vabljeni jubilanti okroglih obletnic porok).   

 

* Ob 10. obletnici ustanovitve novih škofij bo zahvalno in hkrati svetoletno romanje v Rim, Vatikan 

in Assisi. Romanje bo od ponedeljka, 26. septembra, do četrtka, 29. septembra. Cena: 299 €.  Program 

romanja dobite v zakristiji.  

 

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

                               

          MISLI OB 5. VELIKONOČNI NEDELJI                      

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jn 13,31–33a.34–35 

NOVA ZAPOVED, UTEMELJENA Z ŽIVLJENJEM 

 

Ko danes Kristus v evangeliju pravi: »Otroci, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj!« (Jn 

13,34), hoče poudariti, da je temeljna in pravzaprav edina zapoved, ki nam jo daje, zapoved medsebojne 

ljubezni. Seveda Jezus ni samo govoril o ljubezni, ampak nam je dal zgled ljubezni, saj pravi: »Kakor 

sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!«.  

Kako Kristus ljubi, vidimo tudi iz začetnega stavka današnjega evangelija: »Ko je Juda šel iz dvorane 

zadnje večerje, je Jezus rekel.« Jezus je vedel, da ga gre Juda izdat, a je takoj po njegovem odhodu dal 

učencem zapoved ljubezni. Človeško bi bilo, da bi takrat učencem povedal nekaj krepkih: očital bi jim 

lahko, kako jih je posebej učil, kako so oni videli čudeže itd., a da sedaj eden odhaja, da ga gre izdat.  

Kristus pa takrat spregovori o potrebnosti ljubezni in da novo zapoved. V čem je ta zapoved nova? Tudi v 

tem, da Kristus naroča ljubezen do vseh ljudi, torej tudi do Juda. To ni samo po sebi umevno. V takratni 

kulturi je bilo drugače. Judje so ljubili samo Jude, ne pa poganov. Grki so ljubili  samo svobodne 

sodržavljane, sužnjev pa ne. Jezus pa razširi ljubezen do vseh.  

Novost Jezusove zapovedi je tudi v naročilu, naj ljubimo prvi in brezpogojno. Najprej je pri zadnji večerji 

umil učencem noge in šele nato govoril o ljubezni. Najprej jim je pokazal, kako jih ljubi, šele nato jim je 

dal zapoved ljubezni. Pri Kristusu ni razkoraka med besedami in dejanji. Pri njem so besede in življenje 

eno. Jezus je prva govoreča pridiga  ljubezni.  
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 

 

 

Novo zapoved vam dam:  
Ljubite se med seboj!  

Kakor sem vas jaz ljubil,  
se tudi vi ljubite med seboj. 
Po tem bodo vsi spoznali, 

da ste moji učenci,  
ako boste imeli  

ljubezen med seboj.«  
 

(Jn 13,34–35) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekega popoldneva leta 1953 so se časnikarji in predstavniki oblasti ter različnih 

organizacij zbrali na železniški postaji v Chicagu, da bi pozdravili Nobelovega 

nagrajenca za mir leta 1952. Ko je stopil iz vlaka, so kamere začele snemati in 

predstavniki oblasti so mu podajali roke in govorili, kako velika čast je za njih, da ga 

lahko pozdravijo. Prijazno se jim je zahvalil. Nato je pogledal čez njihove glave in jih 

prosil, če mu za trenutek oprostijo. Stopil je skozi množico in se približal starejši črnki, 

ki se je mučila s prenašanjem težkega kovčka. Vzel ji ga je in 

ga prenesel do avtobusa. Ženi je še pomagal vstopiti, ji zaželel 

srečno vožnjo in se poslovil. Medtem je množica čakala. 

Obrnil se je k ljudem in rekel: »Oprostite, ker ste morali tako 

dolgo čakati.« To je bil Albert Schweitzer, znani zdravnik in 

misijonar, ki je svoje življenje preživel tako, da je pomagal 

ubogim v Afriki. Eden od članov odbora za sprejem je nekemu 

časnikarju takole komentiral dogodek: »Takrat sem prvič 

videl hodečo pridigo.«  

Nevarno in neučinkovito je govoriti o ljubezni, zlasti če o njej 

samo govorimo. Kristjani bomo za ljudi privlačni samo takrat, ko 

bomo živeli Kristusovo ljubezen, ko bomo hodeče pridige 

Kristusove ljubezni. Zato prosimo Gospoda, da bi 

zmogli ljubiti, kakor ljubi on, sprejemati, kakor 

sprejema on, in se darovati, kakor se daruje on. 
 

  Po: .B. Rustja, Drobne zgodbe z biserom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


