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NEDELJA 5. VELIKONOČNA             

02.05.  
 

                              

8.00    za +Franca in Vero Majer, obl.                                      

10.00  za rajne Matkove                                               

Ponedeljek Filip in Jakob ml., apostola   

03.05.                 19.00   za +Minko Stopar in r. Slepčeve,   darovali Počenovi 

Torek Florijan                                  

04.05.        19.00   za +Borisa Golavšek  

Sreda Gotard                                                 

05.05.                                                    19.00   za +Marijo Cigala, obl.                                                 

Četrtek Dominik Savio                        

06.05.         19.00   za +Jakoba Grobelnik, obl.                                                        

Petek prvi petek                     

07.05.  19.00   za +Martina in Frančiško Volf                      

Sobota prva sobota                      

08.05.          8.00    za +Franca Krulec                          

NEDELJA 6. VELIKONOČNA                                              

09.05.  
 

                       

8.00    za +Franca, Silvo in Branka Pečnik                                  

10.00  za +Marjana Kuder                                              

 

 
 



 

 

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA           
 
 

EEvvaannggeelliijj  
 
KDOR OSTANE V MENI IN JAZ V NJEM, TA RODI OBILO SADU 
 

Iz svetega evangelija po Janezu  
 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta 
in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, 
odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že 
čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. 
Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako 
tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor 
ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne 

morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor 
mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in 
zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, 
kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da 
obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jn 15,1-8 

LJUBEZEN PREHAJA IZ TRTE NA MLADIKE 

 

Ne preseneča, da Jezus v današnjem evangeljskem odlomku sebe 

primerja z vinsko trto; vprašamo pa se lahko, zakaj naglaša, da je 

on »prava« trta. Najbrž hoče s tem poudariti razliko med njimi in 

»nepravo« trto. Ta pa je tista, ki namesto sladkega grozdja, ki ga 

vinogradnik od nje pričakuje, ker jo je skrbno in z neizmerno 

ljubeznijo obdeloval, rodi »kislico«. O njej večkrat beremo v Stari 

in Novi zavezi, pomenila pa je Izrael in njegovo nezvestobo 

vinogradniku – Bogu. Jezus in njegovi učenci pa bodo vinograd, 

ki ga bo Bog vesel. 

Trta in mladike si niso blizu samo prostorninsko, temveč so po 

sokovih, ki se skozi njih pretakajo, med seboj življenjsko povezane. Praktično so eno. Tako 

je z Jezusom in njegovimi učenci. Jezusova izjava, da brez njega ne morejo ničesar storiti, 

ne zanika, da na naravnem področju ne bi mogli ničesar storiti. Toda če manjka povezava z 

Jezusom samim, ostane vse zgolj na človeški ravni. Človeške dejavnosti postanejo 

prepojene z ljubeznijo in rodovitne za večnost šele, če so zakoreninjene v Jezusu.  

V Jezusu ostanemo, ko smo z njim povezali svojo preteklost, ko vanj vključimo sedanjost 

in jo želimo nadaljevati v prihodnosti. Jezus ostaja v nas in nam namreč deli sadove 

odrešenja. 

Apostol Janez, ki nam spregovori v drugem berilu današnje nedelje, našo povezanost z 

Jezusom vidi v ljubezni. Ta je sok, ki prepoji trto in mladike. Če se namreč v človeku naseli 

ljubezen, se obenem z njo naseli v njem Božje življenje, to pa je jamstvo, da ga pri Bogu 

čaka tudi večno življenje. Ta ljubezen pa človeka obenem nagiba, naj tudi sam ljubi.  

Kakorkoli se človek trudi, da bi ljubil, spoznava, da mu to velikokrat ne uspeva. Srce ga 

obsoja: premalo si ljubil! A Bog, ki je večji od človeka, to obsodbo umika. Z Božjo 

ljubeznijo vselej dopolnjuje, kar naši človeški manjka. 
 

Po: F. Cerar, Beseda da Besedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*  S prvim majem smo začeli s šmarnicami. Kot vse drugo bo tudi to malo drugače 

kot je bilo prejšnja leta. V cerkvi bomo brali šmarnice za odrasle o svetem Jožefu, ker 

je papež letošnje leto razglasil za leto svetega Jožefa.   

Za otroke so pripravljene šmarnice po spletu, ki jih bodo dobivali vsak dan sproti. 

Starše prosim, da otroke spodbujajo, da sledijo tem šmarnicam.  
 
 
Letošnje šmarnice za otroke avtorja Aca Jeanta Svetniki so bili čisto (ne)navadni 
ljudje bodo družine lahko spremljale s pomočjo aplikacije (zgodba in izziv za vsak dan) in v 
obliki podcasta na Radiu Ognjišče, kjer bo zgodbe prebiral Jure Sešek. 
 
Prav tako bodo v zvočni obliki na voljo tudi šmarnice Marka Rijavca z naslovom Camino - pot, ki 
se začne na koncu. Avtorjevemu uvodu lahko prisluhnete na tej povezavi.      
 

 

* Glede števila vernikov pri obisku svetih maš zaenkrat še ni nobene spremembe.           

 

* Z veroukom bodo otroci začeli v sredo, 12. maja. Za verouk veljajo isti pogoji 

kot za pouk v šolah.  

 

* Prvo sveto obhajilo načrtujemo za nedeljo, 30. maja,  

 sveto birmo pa za nedeljo, 13. junija.  

Kakšne bodo razmere takrat, še ne vemo. Morda bo treba kombinirati podobno, kot lani 

za prvo obhajilo.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Molitev za škofa in božje ljudstvo pred škofovskim posvečenjem 

  

Nebeški Oče, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. V svoji dobroti si 

izbral svojega služabnika Maksimilijana, da bo kot naslednik apostolov vodil 

tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, da bo zvesto vodil zaupano mu 

ljudstvo. Pomagaj nam, da bomo v raznolikosti darov tvojega Duha gradili 

občestvo s teboj, prepoznavali znamenja časa in rasli v zvestobi Kristusovemu 

evangeliju.          Po Kristusu našem Gospodu. 

 

http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-otroke-2021/
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-otroke-2021/
https://smarnice.si/
https://avdio.ognjisce.si/cikel/zgodbe_za_otroke
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-odrasle-2021/
http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-odrasle-2021/
https://soundcloud.com/user-236050240/predgovor

