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Evangelij: Nova zapoved medsebojne ljubezni Jn 13,31 33a.34-35 

31

 Ko je Juda šel iz dvorane 

zadnje večerje, je Jezus rekel: 

»Zdaj je Sin človekov poveličan 

in Bog je poveličan v njem. 
32

 

Če je Bog poveličan v njem, ga 

bo tudi Bog poveličal v sebi; in 

poveličal ga bo takoj. 
33

 Otroci, 

le malo časa bom še z vami. 
34

 

Novo zapoved vam dam, da se 

ljúbite med seboj!Kakor sem vas 

jaz ljubil, tako se tudi vi ljubíte 

med seboj! 
35

 Po tem bodo vsi spoznali, da 

ste moji učenci, če boste med 

seboj imeli ljubezen.« 

 

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 

KAJ JE RESNIČNA LJUBEZEN, KI JO OD NAS ŽELI JEZUS? 

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci,  

če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13,35) 

Kristjani so si izmišljali in si izmišljamo marsikaj, da bi iznašli kašno drugo osebno 

izkaznico. 

So taki, ki hodijo k maši, taki, ki hodijo okoli z rožnim vencem v rokah, pa taki, ki 

se za nekaj časa umaknejo v kakšen samostan ali živijo kot puščavniki, in taki, ki 

organizirajo slovesne procesije, slavljenja … 

Vendar osebna izkaznica kristjanov ostaja vedno le: medsebojna ljubezen. V njej je 

bistvo. 

Duhovniki v talarjih, redovnice v svojih oblačilih, pa križi okoli vratu, križ na 

suknjiču, zlati križi na prsih, črna oblačila z rdečo ali vijolično obrobo, prstani … 

Vendar pa mora resnični razpoznavni znak kristjanov ostati vedno le medsebojna 

ljubezen. 

»Kaj pa maše, zakramenti, molitve, rožni venci …?«  

Ti so vir, iz katerega je treba črpati to ljubezen, ki ni ljubezen po meri človeka, 

temveč Kristusova ljubezen do nas: popolna ljubezen vse do žrtvovanja samega 

sebe. 

»Kaj pa je potem z oblačili, pokrivali, prstani, križi na verižicah …?« 

Ta v sebi res ne nosijo nobenega bistva. Slednje, nikoli ne pozabi, se skriva v 

dejavni medsebojni ljubezni! Po: T. Lasconi, 

 

ZAHVALA: Od srede do petka je bila posebna delovna akcija – čistil se je zvonik. 

V zvoniku je bilo še veliko majhnih delov lesa, pleha, … ki ga je bilo potrebno 

odstraniti, da se je potem lahko zvonik posesal. V zvoniku je bilo na kubike 

golobjih odpodakov. Iskrena hvala Srečkotu in vsem, ki ste priskočili na pomoč in 

opravili to delo. Hvala.  

 

ŠMARNICE: V mesecu maju ste lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti. Šmarnice za 

odrasle so zjutraj ob 8. uri, za otroke in mlade pa zvečer ob 19. uri. K šmarnični 

pobožnosti še posebej vabim  letošnje prvoobhajance in birmance. V času 

birmanske devetdnevnice je vsak dan sv. maša tudi zvečer.  

 

ŠMARNICE PRI SLOMŠKOVI KAPELI NA PIJOVCIH: V nedeljo, 22. maja ob 16. 

uri ste lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti k Slomškovi kapeli na Pijovce. 



Prisluhnili bomo božji besedi, šmarničnemu branju in nato bomo zmolili litanije v 

čast Materi Božji. Lepo vabljeni.  

 

DEVETDNEVNICA PRED SVETO BIRMO 

V četrtek, 12. maja smo začeli z birmansko devetdnevnico na čast Svetemu Duhu 

kot neposredno pripravo na podelitev zakramenta svete birme 53 birmankam in 

birmancem. V času devetdnevnice je sv. maša vsak večer ob 19. uri.  

K birmanski devetdnevnici lepo vabim starše in botre. Prav je, da se vsi skupaj 

duhovno pripravimo na slovesnost podelitve zakramenta sv. birme, ki bo v soboto, 

21. maja ob 10. uri.  

 

SVETA SPOVED pred slovesnostjo sv. birme 

Birmanci in birmanke bodo v tem tednu, v času rednega verouka pristopili k 

zakramentu sprave – k sveti spovedi. V ponedeljek, 16. in v torek, 17. maja je 

pred in med sveto mašo priložnost za sveto spoved za starše in botre. 

Dragi starši in botri. Lepo vabljeni, da pristopite k zakramentu sprave.  

 

SREČANJE Z BIRMOVACEM  

Običajno je, da se v času devetdnevnice birmovalec sreča z birmanci in 

birmankami, ter preveri njihovo versko znanje. V sredo, 18. maja ob 18.30 uri se 

bo birmovalec g. Tadej Linasi, župnik in dekan, v župnijski cerkvi srečal z našimi 

kandidati za prejem zakramenta sv. birme. K temu srečanju vabim tudi starše in 

botre.  

Po sv. maši, ob 20. uri se bo birmovalec v župnijski kleti srečal tudi s člani 

Župnijskega pastoralnega sveta in ključarji. Lepo vabljeni.  

 

PRIPRAVA CERKVE IN NJENE OKOLICE ZA SLOVESNOST SVETE BIRME 

Prav je, da se za slovesnost podelitve zakramenta sv. birme cerkev očisti in okrasi 

ter uredi okolica okoli župnišča in cerkve.  

V četrtek, 19. maja ob 17. uri ste dragi starši, birmanci in birmanke lepo 

povabljeni, da očistite in uredite okolico okoli cerkve in župnišča.  

 

SESTANEK KARITAS: V torek, 17. maja ob 20. uri je sestanek sodelavk in 

sodelavcev naše župnijske Karitas. Lepo vabljeni.  

 

ORATORIJ je mladinski prostovoljski počitniški program za otroke, ki deluje po 

pedagoških načelih don Boskovega preventivnega sistema. Glavni protagonisti 

programa so mladi prostovoljci – animatorji. Letos bomo na oratoriju spoznavali 

sv. Ignacija Lojolskega, saj obhajamo 500-letnico njegovega spreobrnjenja.  

Veroučenci so prijavnice dobili pri uri verouka. Prijavnice lahko dobite tudi spletni 

strani župnije in v župnišču.  

Oratorij bo od 4. do 8. julija. Lepo vabljeni.  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV 

V mesecu maju skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih 

prostorov verniki iz Zastranja in Šmarja. 



5. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ponedeljek 

16. 5. 2022 Janez 

Nepomuk, 

mučenec 

8.00 

 

za † dva Ivana, Heleno in Jankota 

Sovinc 

19.00  

birmanska 

devetdnevnica 

za † Vinka Habjana 

šmarnice za otroke 

Torek 

17. 5. 2022 

Jošt, spokornik 

8.00 za † Amalijo Kampuš, Franca in 

Zofijo Sevšek, Faniko Kolar iz 

Završ 

19.00 birmanska 

devetdnevnica 

za † Silvota Črešnarja 

šmarnice za otroke 

Sreda 

18. 5. 2022 

Janez I., papež 

8.00 za † Marjana Fir-a 

18.30 

19.00 birmanska 

devetdnevnica 

srečanje birmovalca z birmanci 

za † Marijo Peperko 

za † Terezijo Brili – obl. 

Četrtek 

19. 5. 2022 
Peter Celestin, 

puščavnik 

 

8.00 za † Ivanko Dečman 

19.00 birmanska 

devetdnevnica 

za † Minko Pisanec (obl.) in za 

vse + iz družine Pisanec 

za † Gretico Vreže 

šmarnice za otroke 

Petek 

20. 5. 2022 Bernardin 

Sienski, 

duhovnik  

8.00 za † Olgo Špiljak 

za † Janeza Drofenika 

19.00 birmanska 

devetdnevnica 

za † Marijo (obl.) in Ivana Šramel, 

sorodnike Kadenšek in Nunčič 

šmarnice za otroke 

Sobota 

21. 5. 2022 

Krištof 

Magellanes, 

duhovnik 

10.00 

SV. BIRMA 

Na čast Sv. Duhu, za birmance in 

birmanke, starše in botre 

19.00 za † Slavkota Žolgerja 

za † Antona in starše Ribič, starše 

Gobec in vse + sorodnike 

za † Viktorja Artnak 

šmarnice za otroke 

Nedelja 

22. 5. 2022 

6. velikonočna 

Marjeta (Rita) 

Kasijska, 

redovnica 

 

7.00 

za vse žive in † župljane ter za 

vse dobrotnike cerkve 

 

9.00 

 

za † Antona in Olgo Ostrožnik 

za † Jožefa Vrbeka 

za † Jankota Otorepec 

 

10.15 

 

za † Marijo in Konrada Hrovat 

za † Franca in Alojzijo Javornik, 

Rudolfa in Amalijo Kumberger 

za † Neno Šramel 
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