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                                                                                 17. maj 2015  

 

 

 

NEDELJA 7. VELIKONOČNA                                   

17.05.  

 

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem    za +Martina Rednak, obl.  
ob 10h   za rajne Lajnerjeve z Gorice         

Ponedeljek Janez I., papež                                 

18.05.                 ob 19h   za +Jožeta Videnšek, obl.             

Torek Krispin                                     

19.05.            ob 19h   za +Jožefo in Franca Veber, obl.   

Sreda Bernardin Sienski                                            

20.05.                                                   ob 19h   za +Terezijo Levstik in vse Šupergerjeve  

Četrtek Mehiški mučenci             

21.05.           ob 8h     v Petrovčah  za +Anico Grebovšek  
ob 19h   za r. starše Ano in Miha Veber in sorodnike, obl. 

Petek Začetek devetdnevnice za birmance                                                                                                               

22.05. ob 19h   za +Ivana in Danijela Kugler, obl.  

Sobota Socerb Tržaški                                 

23.05.          ob 19h   za družino Dolar iz Pirešice in Vanjo Reher  

NEDELJA B I N K O Š T I     

24.05. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem   za +Jožeta, Ano in Antona Veber 
ob 10h   za +Alojza in Jožefo Podlesnik       

 
 



                   

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

  

 OB EVANGELIJU 7. VELIKONOČNE NEDELJE                                                                            
 
                                       
 

       Današnji evangeljski odlomek je del 
velikoduhovniške molitve, ki jo Jezus naslavlja na 
Očeta v trenutku, ko se poslavlja od svojih učencev. 
Ena od stvari, za katero v tej molitvi vztrajno prosi, 
je edinost tistih, ki verujejo vanj: 

»Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga 
dal, da bodo eno kakor midva.« 

V vsem letu ni primernejšega dneva, kot je današnja 
nedelja v binkoštni devetdnevnici, da razmišljamo o 

tej temi. Na binkošti je bila hkrati uvedena vesoljnost in edinost Cerkve. To ponazarja 
dejstvo, da narodi govorijo v svojih jezikih, in vendar se razumejo. 

Molitev »da bodo eno« je upravičeno postala vodilo ekumenskega gibanja. Toda 
edinost, za katero moli Jezus, ni le edinost med različnimi krščanskimi Cerkvami. Je 
vsakovrstna edinost, od najmanjše do najširše: edinost med posamezniki, znotraj 
družine, med člani iste skupnosti.  

Vsi si želimo edinost. Po besedi sreča verjetno ni druge besede, ki bi odgovarjala na 
ravno tako globoko potrebo človekovega srca, kot je beseda edinost.  

Edinost bomo dosegli, če si ne bomo prizadevali, da bi druge spreobrnili k nam, ampak 
se bomo vsi skupaj spreobrnili k Jezusu Kristusu. Eno bomo postali, če bomo v središče 
vsega spet postavili njega. Če se bomo vsi skupaj odpravili k njemu, se bomo približali 
tudi med seboj, dokler ne bomo »eno samo srce in ena sama duša«, kakor so bili prvi 
kristjani. 

 

 

                                


