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                                                                      1. maj 2022  

          

            

NEDELJA 3. VELIKONOČNA – JOŽEF DELAVEC – PRAZNIK DELA                             

01.05.  
 

                              

7.00     za farane                 

8.30     na Pernovem  za +Vero in Franca Majer                                                   

10.00   za +Borisa Golavšek                  

Ponedeljek Atanazij                       

02.05.                 19.00   za rajne Matkove, obl.              

Torek Filip in Jakob ml., apostola                         

03.05.     19.00   za +Marico Dolar, obl.                                 

Sreda Florijan                          

04.05.                                                 19.00   za +Angelo Križan                                      

Četrtek Gotard                                      

05.05.         8.00    na Pernovem   za +Franca, Silvo in Branka Pečnik 

                                           ter družino Štamol  

19.00   za rajne Videnškove  

Petek Dominik Savio – prvi petek  

06.05.  19.00   za +Marijo in Franca Stopar                   

Sobota Prva sobota                                

07.05.                 19.00   za +Jožico Siter, osmina                                           

NEDELJA 4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA            

08.05.  
 

                       

7.00     za farane                 

8.30     na Pernovem  za +Karlija Lobnikar,     

                              Julijano in Franca Špeglič ter sorodnike                                                    

10.00   za +Alojza Golčer, obl.                   
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EEVVAANNGGEELLIIJJ  

Jezus da apostolom jesti 

Iz svetega evangelija po Janezu  

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takóle: Simon 

Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske Kane, Zebedejeva sinova in dva druga 

izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu: 

»Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je 

stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj 

prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste 

našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel 

Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, 

in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč 

daleč od brega, le kakih dvesto komolcev. 

Ko so stopili na kôpno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: 

»Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, 

polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus 

jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli 

so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. To je bilo že 

tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je vstal od mrtvih. 

Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel 

mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moja jagnjeta!« Spet, drugič, mu je 

rekel: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel 

mu je: »Pasi moje ovce!« Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je 

užalóstil, ker mu je tretjić rekel: ›Ali me imaš rad?‹, in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te 

imam rad.« Jezus mu je rekel: »Pasi moje ovce! Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlad, si se 

opasoval sam in si hodil, kamor si hôtel; ko pa se boš postaral, boš raztegnil roke in drug te bo opasal 

in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to 

rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!« 

 



 

 

 
Jn 21,1–19 

VPRAŠANJE PO NAŠI LJUBEZNI 
 
Vsak človek si v svoji globini želi, da bi bil ljubljen in da bi lahko ljubil. Toda naše hrepenenje je 
pogosto neuresničeno. Imamo izkušnje, da nas ljubezen lahko začara in podre vse zidove naših 
obrambnih mehanizmov. Toda svojo ljubezen pogosto občutimo kot tako krhko, prepojeno z 
različnimi strahovi, z željo po lastništvu in moči. 
Janezov evangelij nam pokaže, kako je Jezus odprl za ljubezen ljudi, ki so bili odtujeni sami sebi in 
niso mogli ljubiti. Zato zaključi Janez svoja tri vstajenjska srečanja z vprašanjem ljubezni. V 
trikratnem vprašanju Petru ne gre le za to, da se mora ta, ki naj bi vodil Cerkev, izkazati s posebno 
ljubeznijo. Veliko bolj gre tu za vprašanje, kako smo se sposobni naučiti resnične in pristne ljubezni. 
Jezus vpraša Petra trikrat: to se nanaša na njegovo trikratno zatajitev. 
Ko govorimo o svoji ljubezni, moramo to početi v zavesti, da smo ljubezen pogosto izdali, da smo v 
vsem hrepenenju po ljubezni pogosto delali prav nasprotno. Ne moremo se trkati po prsih in 
govoriti, da ljubimo Boga in ljudi. Potrebno je veliko ponižnosti in samokritičnosti: ne ustimo se 
preveč, ampak previdno govorimo le o svoji želji, da poskušamo resnično ljubiti. 
V grškem besedilu vpraša Jezus Petra v prvih dveh vprašanjih po njegovi »agape«: ali ga ljubi z 
ljubeznijo, ki je osvobojena lastnega jaza, namena, da bi si drugega podredil. In Peter dvakrat 
odgovori pritrdilno. O sebi lahko reče, da ljubi Jezusa kot prijatelj, z ljubeznijo, ki je polna čustev, saj 
ga ima rad in občuti ob njem veselje.  
Pri tretjem vprašanju zamenja Jezus izraz »agape« z »phileis«. Sedaj je Peter žalosten zato, ker se 
spomni na svoje izdajstvo. Mogoče pa ga žalosti tudi to, da Jezus postavlja pod vprašaj njegovo 
prijateljstvo. Zanj je to vendar tako jasno. Da Jezusa ljubi z nesebično ljubeznijo (agape), tega si 
nikoli ni drznil trditi; o občutkih svoje prijateljske ljubezni pa nikoli ni dvomil. 
Kakšna pa je tvoja ljubezen do Jezusa?                                                                                  Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

 

 

 

TEDEN MOLITVE  

ZA DUHOVNE POKLICE – od 1. do 8. maja  

 

Kaliti in rojevati nove duhovne poklice je ena najzahtevnejših nalog sodobnega časa. 

Potrebna je prenovljena iznajdljivost, ki bo vsej Cerkvi in še posebej župnijskim animatorjem 

dala moči in poguma, dušnim pastirjem Duha poslušnosti in sodelovanja, vsakemu kristjanu 

pa omogočila, da bo odkrival lastno poklicanost, kako biti Jezusov učenec in misijonar 

evangelija. Nikomur izmed njih pa ne sme biti tuje molitveno življenje in tišina, ki je edina 

sposobna iz prahu zemlje obuditi tiste, ki jih Bog kliče. Duhovni poklici so žlahtna ruda, ki se 

s trudom izkoplje iz Božjih globočin. Samo potem, ko bodo naše roke žuljave od molitve, bo 

Cerkev doživela pomlad duhovnih poklicev. Zato smo še posebej v tem tednu vsi povabljeni, 

da se odpravimo na pot molitve in iskrene prošnje. 
                                                                                                                                                                                                                                       Po: S. Slatinek 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

* V mesecu maju imamo vsako leto ŠMARNICE  (sv. maša, kratko 

šmarnično branje, litanije Matere Božje). – Posebej vabljeni otroci. Ker pa 

otroci večinoma ne morejo prihajati sami, ste z njimi vabljeni tudi starši.  

Šmarnice bodo (razen ob nedeljah) vsak dan ob 19. uri. – Bodite pozorni tudi 

na kakšno morebitno nujno izjemo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dekanijska karitas Petrovče vabi v torek, 10. maja, ob 20. uri               

na 25. jubilejni dobrodelni koncert »Z roko v roki«, ki bo v Domu II. 

slovenskega tabora v Žalcu.  

Na koncertu bodo nastopili: Klapa skala, Marko Vozelj, vokalna skupina 

Eros, Vili Resnik, ansambel Šepet, Žiga Deršek, Nika Oman, skupina Vzrock 

in plesalec Jernej Brenholc. 

Vstopnice dobite v zakristiji in eno uro pred koncertom na blagajni.        

Cena vstopnice je 15 €.  


