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Evangelij: Kdor zares ljubi, da življenje za svoje prijatelje Jn 15,9 17 
Tisti čas je rekel Jezus 
svojim učencem: 9»Kakor 
je Oče mene ljubil, sem 
tudi jaz vas ljubil. Ostaníte 
v moji ljubezni! 10Če boste 
izpolnjevali moje zapovedi, 
boste ostali v moji ljubezni, 
kakor sem tudi jaz izpolnil 
zapovedi svojega Očeta in 
ostajam v njegovi ljubezni. 
11To sem vam povedal, da 
bo moje veselje v vas in da 
bo vaše veselje dopolnjeno. 
12To je moja zapoved, da se 
ljúbite med seboj, kakor 
sem vas jaz ljubil. 13Nihče 
nima večje ljubezni, kakor 
je ta, da dá življenje za 
svoje prijatelje. 14Vi ste 
moji prijatelji, če delate, 
kar vam naročam. 15Ne 
imenujem vas več 
služabnike, ker služabnik 
ne ve, kaj dela njegov 
gospodar; vas sem 
imenoval prijatelje, ker sem 

vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. 16Niste vi mene izvolili, 
ampak sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da 
vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem 
imenu. 17To vam naročam, da se ljúbite med seboj!« 

LJUBITE SE MED SEBOJ 
Jezus nas v današnjem evangeliju opominja, naj bomo tudi med seboj 

eno. Vedno znova nas ta misel preseneča, kako da je bližnji tako 
pomemben, naravnost usoden, saj ne verujemo v soseda, znanca, krhkega 
človeka, temveč v mogočnega Boga. Toda »ljubiti Boga« je lahko zelo 
zelo poceni: le lepe besede, prijetna čustva, ki nič ne stanejo. Zato mora 



naša ljubezen skozi preizkus ljubiti bližnjega, ne nekega oddaljenega, 
abstraktnega, marveč prav tega in prav s takšnimi pomanjkljivostmi in 
napakami. Zakaj Jezus zahteva ljubezen do bližnjega? Ker je sam v 
bližnjem. Približal se je in vstopil v sočloveka. Kristusovo življenje ni le v 
meni, temveč v vsaki somladiki. Oba živiva od istega »soka« in se krepiva 
drug ob drugem. Zato mora biti med nama enotnost, povezanost, ljubezen. 
Ljubezen pa mora biti dejavna. 

Apostol Pavel pravi: »Kaj pomaga, bratje moji, če imam vso vednost in 
vse znanje, ljubezni pa bi ne imel – mi vse to nič ne koristi.« 

Mnogi so iz ljubezni do Kristusa darovali svoje življenje za druge. Jezus 
ne zahteva, da bi morali dati vsi kristjani življenje za druge, ampak pomeni 
dati svoje duševne sposobnosti na razpolago drugim tako, da bi bilo »dati 
življenje za svoje prijatelje« višek našega nenehnega izgorevanja v dobro 
svojih prijateljev. 

In v čem je prava ljubezen? 
Ljubezen je brez dvoma velika stvarnost. Nihče ne dvomi, da obstaja. 

Toda ne moremo je zaznati z aparati. Ljubezen se čuti. Zasije v 
zaljubljenem pogledu, v besedi, v glasu, v nežnosti roke, nesebičnem 
nasvetu, v dajanju pomoči, v hrabrem spodbujanju, v vztrajni zvestobi. 
Skozi ta dejanja je mogoče videti in spoznati ljubezen kakor skozi mlečno 
steklo. Sicer je pa ne moremo z ničemer ujeti. Če jo nekdo išče kot stvar, je 
ne bo nikoli našel. 

In v čem jo iščeš ti? Kako jo živiš? 
 
LJUBEZEN IN VESELJE 

Kakor ima vsa zemeljska toplota in svetloba izvor v soncu, tako vsaka 
človeška ljubezen temelji v Božji ljubezni. Ljubezen med možem in ženo, 
med starši in otroki, med zaročencema, med prijatelji, sorodniki, znanci, 
sosedi ali komerkoli izhaja iz ljubezni, ki jo izžareva Božje sonce – če je le 
nesebična, če je odraz ljubezni med Očetom in Sinom ter med Sinom in 
njegovimi učenci. Tako ljubiti pa pomeni izpolnjevati Jezusovo zapoved. 

Takšna ljubezen rodi veselje. Veselje je  znamenje življenja, ki se 
prebuja, raste, razcveta in rodi sadove. Jezus je vesel, ker s svojim 
učlovečenjem, razodevanjem učencem, oznanjevanjem evangelija in 
uresničevanjem odrešenjskega načrta pospešuje rast, razcvet in dovršitev 
mesijanske dobe. Veseli se, čeprav ve, da ga še to noč čaka Oljska gora in 
naslednji dan Kalvarija. Njegova ljubezen se bo prav v trpljenju v vsej 
polnosti razcvetela in bo prav na Kalvariji rodila najžlahtnejši sad. 

Tega Jezusovega veselja naj bodo deležni tudi njegovi učenci. Za sedaj 
je še nepopolno – tudi oni bodo morali iti vsakdo na svojo Oljsko goro in 
nesti križ vsak na svojo Kalvarijo – a bo prišel čas njihovega dokončnega 
veselja, ki bo popolno. Enako velja za vse nas, ki ostajamo Jezusovi 
učenci. Nikoli nam Jezus ni dejal, da bo naše veselje tukaj popolno; vsakdo 
izmed nas mora kdaj tudi po poti trpljenja in preizkušenj, čeprav je tudi 
veselje del našega vsakdana. A tisto pravo, pristno, popolno veselje nas 



zagotovo čaka; prvi korak k slednjemu pa je izpolnjevanje njegove volje: 
»Da se ljubimo med seboj, kakor nas je on sam ljubil.« Po: Beseda da Besed 

 

ŠMARNICE: V mesecu maju lepo povabljeni k šmarnicam. Šmarnice so 
zjutraj ob 8. uri za odrasle. Šmarnice za otroke in mladino bodo zvečer ob 
18.30 uri v atriju Muzeja baroka. Še posebej povabljeni k šmarnicam 
letošnji prvoobhajanci. 
 
ŠMARNICE PRI SLOMŠKOVI KAPELI NA PIJOVCIH: Danes ob 
16. uri, vabljeni na šmarnice k Slomškovi kapeli na Pijovce. 
 
PROŠNJI DNEVI: Pred nami so prošnji dnevi. V ponedeljek bo prošnja 
procesija od Ciglenečkega križa k sv. Barbari, v torek od križa na 
Brecljevem k sv. Tomažu, v sredo od Kolarjeve domačije k sv. Roku. Lepo 
povabljeni. 
 
MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KJUČARJEV: V 
ponedeljek ob 20. uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje 
k Tatjani Mikuš v Korpule. 
 
SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJNCEV: V sredo ob 19. uri, 

vabljeni starši letošnjih prvoobhajncev na srečanje v veroučne prostore pri 

župnišču. 
 
PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA: V četrtek je praznik 
Gospodovega vnebohoda. Lepo vabljeni k sv. maši ob 9.uri k sv. Roku in 
ob 18.30 uri v atrij muzeja baroka. 
 
ŠMARNICE PRI LURŠKI KAPELI V DRAGOMILEM: V nedeljo, ob 
16. uri, vabljeni na šmarnice k Dolenčevi kapeli Lurške Matere Božje v 
Dragomilo. 
 
ROMANJE V MEĐUGORJE: Od 11.5 do 13.5. lepo vabljeni na 
romanje v Međugorje. Prijave in informacije dobite pri Andreji Pezdevšek 
(041/274-021 ali na apezdevsek@gmail.com).  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER 
VEROUČNIH PROSTOROV 
V mesecu maju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter 
veroučnih prostorov verniki iz Zastranja in Šmarja. 
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Ponedeljek 
7.5.2018 

sv. Gizela 
opatinja 

prošnji dan 

8.00 
sv.Barbara 

18.30 

za † Majdo Dečman 
 
šmarnice za otroke in mladino 



Torek 
8.5.2018 

sv. Bonifacij IV. 
papež 

prošnji dan 

8.00 
sv.Tomaž 

18.30 

za † Štefana Čakš 
za † Janeza Tadina 
šmarnice za otroke in mladino 

Sreda 
9.5.2018 

sv. Izaija 
prerok 

prošnji dan 

8.00 
sv. Rok 
18.30 

za † Martino Gajšek         
 
šmarnice za otroke in mladino  

Četrtek 
10.5.2018 

GOSPODOV 
VNEBOHOD 

9.00 
sv. Rok 
18.30 
muzej 
baroka 

za † Marijo Čakš  
za † Zinko Ferleš 
za † Stankota Nunčič 
za † Štefana Golob 
šmarnice za otroke in mladino 

Petek 
11.5.2018 

sv. Mamert 
škof 

8.00 
18.30 
19.00 

 

za † Marico Habot 
šmarnice za otroke in mladino 
za † Marto Lešnik (obl) 
za † Natašo Drobnak 

Sobota 
12.5.2018 

sv. Leopold 
Mandić 
redovnik 

8.00 
18.30 
19.00 

za † Karla Pogelšek 
šmarnice za otroke in mladino 
za † Jožefa Jesenko, 8. dan 
za † Justino, Aleksandra, 
Ivana, Berto in Petra Skrnički, 
Frančiško, Martina Pezdevšek, 
Ivana, Marijo, Borisa, 
Danijela Jernejc, Hernrika in 
Stanislavo Verk 

Nedelja 

13.5.2018 

7. 
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Fatimska Mati 

Božja 

7.00 
Kulturni 

dom 
9.00 

sv. Rok 
 
 

 
10.30 

sv. Rok 
 

 
16.00 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
 
za † Edija Turk 
za † Terezijo in družino 
Dvoršak 
za † Srečka Šraml 
za † Lojzko Srbotnjak 
za † starše Grah in Vodovnik  
za † Marijo Ipšek 
za † Silvo Skale 
za † Terezijo Herček 
šmarnice pri Dolenčevi kapeli 
Lurške Matere Božje v 
Dragomilem 

 

http://www.zupnija.smarje.com/

